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o P S 0 M MIN G

Kleingroepwerk is 'n komplekse onderrigmetode wat vereis dat die leerkrag

nie aIleen oor deeglike kennis van groepwerkffietodes en groepdinamiese pro

sesse moet beskik nie, maar oak deeglik moet beplan en organiseer voordat

dit gelmplementeer kan word.

Voordat die leerkr&g kleingroepwerk in sy klaskamer implementeer, moet hy

eers duidelike doelstellings en doelwitte formuleer wat groepaktiwiteite

kan rig. Tydens kleingroepwerk word eiesoortige aktiwiteite beoefen en am

die sukses van hierdie aktiwiteite te verhoog, word die leerkrag genoop om

'n aangename positiewe naat te skep w~t bevorderlik i~ vir die onderrig

en leerproses. Soos klimaatskepping is groepsamestelling 'n veranderlike

wat deur die leerkrag beheer kan word. Die korrekte groepsamestelling lei

nie aIleen lei tot meer effektiewe groepfunksionering nie, maar kan ook by

dra tot 'n gesonde groepgees.

Kleingroepwerk impliseer 'n dramatiese klemverskuiwing ten opsigte van die

trauisionelc rolle van leerkrag en leerling. Die rol van die leerling

(leerder) verander vanaf passiewe luisteraar na aktiewe deelnemer en mede

gespreksvennoot in die onderrig-en-leerproses. Die leerkrag wat feitlik as

die enigste kennisbron en kennisoordraer beskou word, se rol verander nou

na fasilitee~der wat eerder die leerling lei en motiveer om ondersoekend

lerend op te tree.

Om effektief aan kleingroepaktiwiteite deel te neem, vereis dat leerlinge

oor sekere vaardighede moet beskik. In hierdie studie word twee vaardig

hede, naamlik kommunikasie en probleemoplossing beskryf wat doelbewus en ge

struktureerd aan leerlinge geleer en ingeoefen moet word. Die sukses van

kleingroepwerk word in 'n groot mate deur hierdie twee vaardighede bepaal.

KoBpe~atiewe leer is 'n onderrigtegniek wat die leerling betr0~ om mede-ver

antwoordelikheid vir sy eie onderrig-en-leerproses te aanvaar. KoBperatie

we leer word beskryf as 'n aspek van kleingroepwerk waar heterogene groepe

van ongeveer vyf lede elk interafhanklik van mekaar funksioneer ten einde

dip. groepdoel te bereik. Ko~peratiewe Ieertegnieke is oaaro: gemik om pas

siwiteit en isolasie ~,at tydens gewone groepwerk mag voorkom in 'n groot
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mate te elimineer aangesien elk r groeplid aktief by die leerproses betrek

word. Ko~peratiewe leertegnieke het ook ten doel am die leerling in sy to

taliteit te laat ontwikkel aangesien komponente soos kommu~ikasie-ontwikkel

iug, probleemoplossing, sosialisering, konflikhantering en leierskapontwik

keling ter sprake kom. Sodoende kan die leerling beter voorberei word om

sy plek in 'n komplekse samelewing wat steeds ho~r eise stel, vol te staan.

Die toepassing van ko~peratiewe leertegnieke binne kleingroepverband bied

ook moontlik 'n oplossing vir probleme van gekombineerde en groterwordende

klasse wat tans in die onderwys ervaa~ word.
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SUM~{ARY

Small group work is a c~mplex educp-tional method which requires of the

teacher not only a thorough knowledge of group work methods and group dyna

mic processes, but also thorough advance planning and organising before its

implementation.

Before the teacher implements small group 'Work in his class-room, l.e should

formulate clear aims and objectives to serve as guideline for group activi

ties. During small group work distinctive activities are undertaken and to

increase the success of these activities, the teacher will have to create a

positive climate which promotes the teaching and learning process. As with

the creation of climate, the composition of the g-oup is a variable which

can be controlled by the teacher. The correct group composition will not

only lead to more effective group functioning, but will also contribute to

a healthy esprit de corps.

Small group work implios a dramatic shift in emphasis in respect of the

traditional roles of teacher and pupil. The role of the pupil (learner)

changes from that of a passive listener to that of an active participant

and discussion partner in the teaching and learning process. The role of

the teacher who has been regarded as almost the only source and transmitter

of knowledge, changes to that of a facilitator who leads and motivates the

pupil to become an enquirer-learner.

To be able to participate effectively in small group activities requires

certain skills of pupils. Two skills, namely communication and problem

solving, which should be taught to the pupils purposefully and in a struc

tured way, are described in this study. The success of small group work is

to a large extent determined by these two skills.

Co-operative learning is an educational technique which involves the pupil

in becoming co-responsible for his own teaching and lea~ning process. Co

operative learning is described as an aspect of small group work where hete

rogeneous groups of approximately five members each, function interdepen

dently of one another in order to attain a group aim.
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Co-operative learning techniques are aimed at eliminating, to a large ex

tent, the passivity and isolation which may occur during ordinary group

w0rk, as each group member is actively involved in the learning process.

Co-operative learning techniques is also aimed at developing the pupil as

a whole because components such as communication development, problem solv

ing, socialising, conflict handling and leadership development are all in

volved. In this way the pupil may be better prepared to take his place in

a complex society which is constantly making higher demands.

The application of co-operative learning techniques in small group context

may also offer a solution to the problems of combined and ever growing

classes at pr.~sent experienced in education.
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BOOFSTUK EEN

1. ORI~NTERENDE INLEIDING

1.1 PROBLEEMFORMULERING

Die mens is 'n sosiale wese en leef nie aIleen in groepverband saam nie,

maar is ook afhank1ik van die groep waarvan hy 'n deel vorm. Volgens Park

(1983:3) blyk groeplidmaatskap 'n noodsaaklike element vir die geestesge

sondheid van die mens te weeSe Leerlinge in standerd vier en vyf betree

die eerste fase van adolessensie, 'n tydperk waarin portuurgroepe 'n baie

bel~ngrike rol vervul (Mussen et aI, 1974:575). Die behoefte om aan 'n

groep te behoort, is van kardinale belang tydens hierdie fase. Om aan

groepaktiwiteite deel te neem, blyk amper 'n natuurlike ontwikkelingskompo

nent tydens die adolessente fase te weeSe

Die feit1ik onkeerbare proses van verstedeliking plaas nie aIleen druk op

die mens ten opsigte van behuising- en voedseltekorte nie, maar ste1 ook op

sosiale gebied a1 groter eise. Die mens sal noodwendig moet leer om by

groter en meer komplekse gemeenskappe in te skakel. Kommunikasie, probleem

oplossing, sosialisering, leierskapontwikkeling en konflikhantering vorm be

langrike komponente binne 'n komplekse gemeenskap.

Om hierdie eise aan te spreek, sal leerlinge geleer moet word (In. cp ko~pet"a

tiewe wyse in klein groepe sa~~ te werk sodat hulle beter voot~ereid sal

wees wanneer hulle die wereld ingestuur word.

Moderne tegnologiese tOE!r.usting soos televisie. videokameras, rekenaars, en

sovoorts, kan nie aIleen meehelp om die effektiwiteit van die onderrig te

verhoog nie, maar bied ook moo~tlike oplossings vir die tekort aan goed op

geleide leerkragte in speeifieke vakrigtings. Walt"I:~'- '1990: 4) bewp.er dat

die gebruik van elektronie~e media meer noodsaa~~.< vir onderwysers sal

word ten einde groter klasse doeltreffend te onderrig. Taylor (1990:i)

waarsku egter dat modernc tegnologie mag lei tot die isolaRie en vervreem

ding van die mens wat weer aanleiding kan gee tot allerlei sosialiserings

krisisse.
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1.2 BEWEEGREDES VIR HIERDIE STUDIE

Alhoewel kleingreepwerk in baie klaskamers as onderrigmetode toegepas word,

kan daar nie sonder meer aanvaar word dat dit altyd suksesvol en effektief

uitgevoer word nie. Daarvoo~ is kleingroepwerk 'n te komplekse proses

(Park, 1983:50).

Uit verskeie gesprekke met skoolhoofde en kenners blyk dit dat daar steeds

leerkragte is wet probleme ondervip~ am hierdie interessante, maar komplek

se onderrigmetode onder die knie te kry. 'n Gebrek aan behoorlik gefundeer

de didaktiese teorie oar taakgroepbegeleiding kan as moontlike oorsaok vir

hierdie probleem aangevoer word (Park, 1985:199). Tydens hierdie studie

word daar nie net gP.poog am aan leerkragte meer leiding ten opsigte van

kleingroepaktiwiteite in die klaskamel te gee nie, maar word daar oak

sekere probleme wat in hierdie verband mag opduik, uitgelig.

Een van die besware wat teen gewone groepwerk geovper word, is die feit dat

party groeplede soms al die werk moet doen terwyl ander groeplede passief

op die agtergrond bly, maar aan die einde ook deel in die krediet wat die

groep vir die eindproduk ontvang (Lehr, 1984:458; Smith, 1987:64). Indien

daar nie 'n oplossing vir hlerdie probleem gevind kan word nie, sou dlt

beteken dat kl~ingroepwerk in 'n mate van sy waarde en trAfkrag as onderrig

metode sal verloor.

Met die dalende leerlinggetalle wat tans in blanke skole veral op die plat

teland en in sommige ouar stedelike gebiede ondervind word (Die Burger,

1990), beteken dit dat sekere standerdgroepe saamgevoeg moet word am

gekombineerde klasse te vorm. am effektiewe onderrig aan gekombineerde

klasse te gee, stel ho~ eise atin enige Ieerkrag. Dit vereis nie alleen

deeglike beplanning en goeie organisasie nie, maar oak opoffering en dissi

pline.

Personeelbesnoeiings kom toenemend by sommige skole voor om in pas te kom

met die groter leerkrag-leerlingverhouding wat deur die Onderwysdepartement

bepaal word (Die Burger, 1990). Een van die moont_ike implikasies hiervan

is dat groter klasgroepe gevorm sal word wat beteken dat die geuliddelde tyd

3
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wat 'n leerkrag aan elke leerling kan afstaan al hoe Dlinder word. Ko~pera

tiewe leertegnieke behoort in hierdie verband moontlike oplossings te bied.

1.3 nOEL VAN DIE STUDIE

Die volgende word as doelstellings van die ondersoek aangebied:

Om die waarde van ko~peratiewe leer as 'n aspek van kleingroepwerk in

die klaskamer te ondersoek.

Om leerlinge te leer hoe om kotlperatief in kleingraepe saam te werk.

Om leerkragte van riglyne te voarsien waarvolgens hulle kleingroepwerk

in die algemeen en koBperatiswe leertegnieke in die besonder in die

klaskamer kan Implementeer.

Om die veranderende rolle van die leerkrag en die ~eerling tydens klein

groepwerk en die toepassing van ko~peratiewe leertegnieke tp beskryf.

Om kommunikasie en probleemaplossingsvaardighede as belangrike komponen

te van kleingraepwerk te beskryf.

Om die waarde van koBperatiewe leertegnieke te bespreek ten einde moont

like oplossings aan te bied vir:

* die passiwiteit of onbetrokkenheid van sommige groeplede tydens klein

groepwerk.

* die probleem wat sommige onderwysers met die onderrig van gekombineer

de standerds en grater wordende klasgroepe ervaar.

Om dia onbenlltte hUlpbron in die vorm van makkeronderrig (peer teach

ing) aan te toan teen die agtergrond Vdn gekombineerde k:asse en groter

wordende klasse.

Om ko~peratiewe leertegnieke tydens kleingroepwerk te implementeer ten

einde die leerling beter toe te rus vir die eise V6n die samelewing ten

opsigte van sosialisering, kommunikasie, leierskap en prableemoplos

sing.
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1.4 BEGRIPSOMSKRYWING

Om moontlike verwarring en misverstande uit te skakel is dit nodig om

sekere terme en begrippe wat in hierdie studie gebruik word, uit te 1ig en

die betekenis daarvan duide1ik te omskryf.

1.4.1 Ko~peratiewe leer

In die 1iteratuur word daar 'n verskeidenheid pogings aangetref om die

begrip te omskrywe.

Johnson et a1 (198~:25) verkies egter om vier belangrike komponente van

ko~peratiewe leer uit te 1ig.

Positiewe interafhanklikheid.

Van aangesig-tot-aangesig interaksie tussen groep1ede.

Individue1e verantwoorde1ikhcid vir die bemeestering van die leerin

houd.

Die gebruik van interpersoonlike en kleingroepvaardighede.

Dit is be1angrik dat die komponent van be10ning by ko~peratiewe leer

ingebou word.

Vir die doe1 van hierdie studie kan koBperatiewe leer dus gesien word as 'n

leertegniek waartydens 'n heterogene groep van ongeveer vyf leerlinge me

kaar help en onderrig ten einde sekere leerstof te bemeester, Leerlinge is

interafhanklik van mekaar Offi 'n taak te voltooi of 'n sekere doelwit te be

reik aangesien die grosp as geheel vir die eindproduk beloon word.

1.4.2 Prim~re skool

In hierdie studie word die term prim~re skool gebruik om te verwys na st. 2

tot st. 5.

i.4.3 K1eingroepwerk

Die begrip kleingroepwerk verwys na 'n groep van ongeveer vyf leerlinge wat

5
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in 'n didaktiese verband saamwerk ten einde 'n spesifieke taak of opdrag te

voltooi.

1.5 METODES VAN NAVORSING

'n Omvattende literatuurstudie is gedoen. Boeke, tersaaklike afgehandelde

navorsing en tydskrifartikels is gebruik. Daar is veral gekonsentreer op

Britse en Amerikaanse literatuur op hierdie terrein.

Twee baie insiggewende onderhoude is met mnr. E. Ungerer, streekko~rdineer:

Begaafde-kind-onderrig gevoer oor groepwerk en probleemoplossing in die

prim~re skool.

Dit was oak die skrywer se voorreg om die OVSA-kongres 1990 in Kaapstad by

te woon waar prof. C,A. Taylor 'n seminaar gelewer het oar koBperatiewe

leer met die titel: KoBperatiewe leer - 'n Kompens,atoriese onderrigbenader

ing vir 'n tegnologiese era.

Die beperkte omvang van hierdie studie het meegebring dat koBperatiewe leer

as leertegniek nie in die praktyk ge1mplementeer en ge~valueer kon word

nie.

1.6 VERDERE SAMESTELLING VAN DIE STUDIE

In hoofstuk twee word die implementering van didaktiese kleingroepe in

die klaskamer bespreek. Daar word eerstens besin oor die rasionaal vir

kleingroepwerk in die klaskamer, Verder word daar oak aandag aan belang

rike komponente soos doelformulering, klimaatskepping en die samestelliap

van groepe gegee Aat as nuttige riglyne gebruik kan word wanneer die leer

krag kleingroepwerk in sy klaskamer wil implementeer.

In hoofstuk drie word daar spesifiek aandag gegee aan die verand6rend~

rolle wat beide die leerling en die leerkrag tydens effektiewe kleingroep

werk moet vervul.

In

en

hoofstuk vier word twee

probleemoplossing bespreek

belangrike vaardighede, naamlik kommuni.kesie

wet deur leerlinge aangeleer en ingeoefen

6
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moet word ten einde effektief aan kleingroepwerk in die algemeen en ko6pera

tiewe leer in die besonder deel te neem.

In hoofstuk vyf word verskillende ko6peratiewe leertegnieke beskryf wat

deur die leerkrag tydens kleingroepwerk aangewend kan word.

Die laaste hoofstuk word kortliks benut om 'n paar insigte waartoe die

studie gele! het, saam te vat.

7
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HOOFSTUK TWEE

DIE IHPLEMENTERING VAN DIDAKTIESE KLEINGROEPE

2.1 INLEIDING

Die mens is nie geskep om aIleen op aarde te wees nie. In Genesis 2 vers 18

het God ges~: -Dj~ is nie goed dat die mens aIleen is nie. Ek sal vir hom

iemand maak wat vir hom kan help, sy gelyke- (Genesis, 1986:2).

Die mens is 'n sosiale wese met 'n inherent sosiale karakter en is reeds

van sy geboorte van aoder mense afhanklik om hom te versorg en te voed.

Die kind is van sy familiegroep afhanklik vir liefde. sekuriteit en opvoed

ing. Alhoewel die mens deur sy ontwikkeling mettertyd onafhanklik as per

soon kan funksioneer, sal hy steeds as interafhanklike in hierdie w~reld

leef. Binne die gemeenskap is die mens nie gelsoleer nie. Hy funksioneer

binne hierdie gemeenskap as 'n lid daarvan. Strang (1958:1) haal Donne in

hierdie verband aan: -No man is an island, entire of itself-. Mense is

van nature sosiale wesens wat in groepe saam woon, saam opgevoed word, saam

aanbid. seam speel en saam werk. Johnson et al (1975:1) beweer dat om aan

'n groep te behoort, die belangrikste aspek van die mens se lewe is en dat

die kwaliteit van die mens se lewe afhanklik is van die effektiwiteit van

die groep waaraan hy behoort. Hierdie stelling behoort egter binne 'n

sekere konteks gesien te word. Die mens kan aan verskeie groepe behoort en

di~ groepe kan van mekaar verskil. Kwaliteit word ook grootliks bepaal

deur die bydrae wat die mens as individu mask en hoe dit deur die groep aan~

vaar word.

Die toenemende kompleksiteit van sosiale omstandighede en die groter konsen

trasie van mense as gevolg van verstedeliking, vestig die aandag a1 hoe

meer op 'n behoefte wat die mens het om effektief in groepe saam te leef en

te werk: -It is the productivity resu~ting from effective groups that

makes the development of group skills one of the most essential aspects of

our education. An efficient and effective group is the best friend you

will ever have- (~ohnson et al. 1975:2).

11
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nit is vanuit hierdie perspektief dat daar opnuut gekyk gaan wor.d na die di

daktiese funksior.ering van kleingroepe in die primare skoal. Daar kan met

reg gevra word of 'n klas le~rlinge ook as 'n groep gedefinieer kan word.

Daar moet dus vir die doel van hierdie studie eers duide1ik onderskei word

tussen die begrippe ~. en kleingroep. Oit is egter moontlik dat 'n

klomp mense wat bymekaar is. nie 'n groep vorm nie. Sharan et a1 (1976:6)

ondersteun hierdie siening en omskryf dit soos volg: -As long as they

(people) do not have any mutual exchange, or work 'together for scme larger

purpose, they remain a coll~ction of unrelated individuals-. Gemeet aan

Sharan se definisie kan 'n klas van dertig Ieerlinge waarskyn1ik nie as 'n

groep geklassifiseer word nie omdat die groep ~s geheel nie 'n spesifieke

doel het l~ie. Die doel van kleingroepe is juis am die groot groep (klas)

op te br~ek in kleiner groepe (vyf tot agt lede) sodat onderrig-en-leer

meer effekti.ef kan plaasvjnd. Elke kleingroep sal duidelike doelwitte hS

waarna gestreef sal word.

Kaye §t a1 (1971:30) wys in hulle definisie van groepwerk op twee belang

rike klemverskuiwings: Groepwerk word gesien as - a method of

teaching in which activities or tasks are carried out by small groups of

pupils. such groups being self-selected and self-directed-. Die lnanier

waarop die graep saamgestel is, speel dus 'n bepalende rol en die groep ont

vang die ver.antwoordelikhei1 om hulse]f te organiseer en te bestuur.

Hierdie uitgangspunt kan egter nie direk in die primare skool toegepas word

nie. In die prim~re skoal behoort die leerkrag die groepe &aam te stel en

te bestuur sodat groepwerk effektief kan plaasvind. Leerlinge behoort

deels in~praak te h~ in die samestelling van groepe aangesien dit die same

werking ~an die graep kan bevorder. Leerlinge ken weI toegelaat word om

sekere eenvoudige take te bestuur, maar dit sal bepaal word deur die leiers

potensiaal van die klas en die standerdgroep waarin groepwerk toegepas

word.

Johnson et~ (1915:2) se definisie van 'n groep omskryf die ideaal waarna

I'ai- groepwerk in didaktiesp. situasies gestreef word seker die beste:

• .•. e group can be defined as a collection of persons who are in coopera

tive, face-to-face interaction, each aware of his or her own membership in

the group. each awa~e 0f the others who belong in the group, and each get-

12
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ting some satisfaction from participating in the group's activities-.

Park (1983:44) identifiseer 'n paar ~ienskappe uit hierdie definisie:

groeplede is in 'n kotlperatiewe aangesig-tot-aangesig-interaksie met

mekaar,

groepled~ is bewus van hul lidmaatskap van die groep,

groeplede is bewus van ander lede wet tot die graep behaort, en

deelname aan die graepaktiwiteite gaan met minstens beperkte

bevrediging gepaard.

Strang (1958:5) bevestig ook dat die interaksieproses en eenheidbewustheid

kenmerke van 'n graep is, maar voeg 'n ender belangrike kenmerk by.

Die vermoe em as 'n groep saam te funksioneer wanneer die groep gekon

fronteer word met 'n probleem.

Uit die literatuur (Rudctuck, ~979:1; Jacques, 1984:1) is dit duidelik dat

skrywers die konsep vanuit hulle paradigmas wil beskrywe. Park (1983:50)

wy~ daarop dat die magdom van definisies en pogings van skrywers am die

aard van k1eingroepe te identifiseer en te beskryf, ap die geweldige kom

pleksiteit en veelkantigheid van hierdie konsep dui.

Jacques (1984:1) ondersteun Park se siening en verkies eerder om die alge

mene kenmerke van 'n groep t~ beskryf en poog sodoende om op die komplekse,

dinamiese strukture binne die groep te wys, Volgens Jacques is 'n groep

meer as net 'n klomp individue bymekaar, mits hulle volcoende kenmerke open

baar. Net soos ia Johnson Gt al (1975:2) se definisie word di~ kenmcrke

soos kollektiewe persepsie, interaksie en graeplidmaatskap ook deur Jacques

geldentifiseer. Die volgencte ander kennlerke word egter bygevoeg:

Mense sluit by 'n groep aan omdat hulle g10 dat sommige van hulle be

haeftes bevredig sal word.

Gr~eplede deel dieselfg~oelstellingswat as saambindende faktor kan

dien.

Groeplede is interafhaqklik in die sin d&t enige gebeurtenis met 'n

13
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groeplid die res van die groep belnvloed.

'n Groep is 'n sosiale eenheid met norme, rolle, status, mag en emosio

nele verhoudings.

Groeplede openbaar 'n samehorigheidsgevoel en wil graag deelneem aan

groepaktiwiteite om sodoende groepdoeJstellings te realiseer.

Indien enige groep doeltreffend wil funksioneer, sal hy ten minste die

volgende drie kernaktiwiteite moet nastreef (Johnson et aI, 1975:3):

Om sy doelstellings te bereik.

Om homself intern te handhaaf.

Om te ontwikkel en die nodige aanpassings te maak ten einde die groep

se effektiwiteit te verhoog.

Vir die doe1 van hierdie studie kan 'n kleingroep binne 'n didaktiese situa

sie soos volg omskryf word: Dit is 'n heterogene groep ten opsigte van ver

mo~, prestasie en geslag wat bestaan uit drie tot agt lede wat 'n gemeen

skaplike doelstelling nastreef, saam strategie~ beplan, i.n interaksie met

mekaar tree en poog om probleme op te los of 'n wer,.~~arag te voltooi, nie

net tot voordeel van die groep nie, maar ook tot die voordeel van elke

lid. Die onderwyser tree in hierdie omstandighede as fasiliteerder op en

meet die nodige klimaat skep en die groepproses so bestuur dat leerlinge

nie aIleen basiese kennis opdoen nie, maar ook leer om vaardighede SODS

kommunikasie, probleemlossingstegnieke en sosiale interaksie te bemeester.

2.2 RASIONAAL VIR KLEINGROEPliERK IN DIE KLASF~R

Tien tot vyftien jaar gelede was die lee~krag die middelpunt van die onder

rigproses in die klaskamer. Die leerkrag was die sentrale figuur en het op

getree as die enigste kennisoordraer terwyl leerlinge slegs passiewe luiste

raars was. Miskien geld hierdie benadering steeds in sommige klaskamers

waar leerkragte hoofsaaklik van die lesingmetode gebruik maak. Leerkragte

was oak geneig om die klem te plaas op die vinnige verskaffing van die kor

rekte antwoord. Die leerlinge was van die onderwyser afhanklik am hulle

antwoorde te bevestig. Hierdie benadering belemmer nie alleen die ontwik

keling van eie denkvaardighede nie, maar slaag ook nie daarin om leerlinge

effektief voor te berei vir 'n w@reld wat van hom (di~ leerling) sal verwag

am met ander mense saam te werk en nuttige vaardighede aan te wend ten
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einde die probleme van 'n kODlplekse w~reld te probeer oplos nie.

Leerkragte behoort leerlinge voor te berei om suksesvol te funksioneer in

'n haogs teg.lologiese gemeenskap. Daar behoort beslis verder beweeg te

word as die aanleer van meganiese vaardighede r,f blote weergee van feite.

Leerlinge moet geleer word nie net om ledt i.<f:Sp. Jenke:.:-s te wees nie, maar be

hoort oak geskool te worn in p!:"obleernorJ,'· j1 r ;: st~1:>llielce en kommunikasievaar

dighede om hulle voor te berei vir' -~; ~s _'~':lskap en sakew~reld wat steeds

ho/:!r eise stel. Moderne tegnolog, ','" ~"f'2, ~,-, iie mens in staat stel om san

die hoe: eise van di4'=! tyd te ''101doe.~, :,'&',1' 'j ~ylor (1990:1) beweer dat dit

is01asie en vereensaming van die mens tot oevolg kan h~.

In die moderne w~reld met sy hoogs gespesialiseerde tegnologie en ontwikkel

ing, kan die aanklag van Hill teen die onderwys moontlik geregverdig word:

·It struck me as supremely ironic that at the very time we are on the

threshold of teaching machines to 'reason' we are spending an inordinate

amount of our educational energies tea.ching our children mechanistic

skills· (Hill in Parker, 1985:49).

Thompson (1986:105) beweer dat daar tans te veel aan 'n sillabus vasgekleef

word. Hierdie houding belnvloed leerlinge negatief ten opsigte van besluit

neming, vlav. van waardeontwikkeling, selfkonsep en intrinsieke belangstel

ling. So 'n atmosfeer verhoog leer1inge se afhanklikheid van hulle portuur

groep, maar affekteer oak hulle ekstrinsieke motivering en lei tot stereoti

piese denke.

In die prim~re skoal is onderwysers weI gebonde aan 'n kurrikulum, maar die

implementering daarvan word in ruime mate aan die onderwyser oorgelaat. Die

onderwyser het ook die vryheid om die kur~ikulum so in te klee dat bogenoem

de besware uitgeskakel kan twrd.

2.2.1 Die waarde van groepwerk as werkvorm

In die literatuur word die waarde van groepwprk deuL verskeie auteurs be

skryf: Hansaker et aI, 1977:368-369; Collins, 1986:45-46; Sharan et ~l,

1976:7-10; Park, 1983:242-246, am maar net 'n paar te noem.
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Vervolgens sal

gorie~ bespreek

tief.

die waarde van groepwerk kursories onder die volgende kate

word: Akademies, BOGiaal, psigologies, kognitief en affek-

as fasiliteerder 'n integrale deel van die

ko~peratiewe leersituasies betrokke is, behaal ho~r

wat van ander leermetodes gebruik lfiaak (Wood,

2.2.1.1. Akademiese gebied

Leerlinge is meer positief ingestel teenoor onderwysers en onderrig.

Beide die onderTNYser en leerling trek voordeel uit die proses. Een van

die beste maniere am te leer, is am die leerstof aan ander persone te

verduidelik. Pauk (in Wood, 1987:32) ondersteun hierdie beginsel wan-

neer hy s~: n the act of verbalizing newly learned information, if

only to oneself, is the most powerful stuLj technique known to psycholo

gists".

Leerlinge wat in

punte as leerlinge

1987:11).

Leerlinge is geneig om minder afhanklik van die onderwyser te wees.

Die stadige leerling word 'n veilige, sosiale ruimte gebied am betrokke

te raak in die leerproses.

Die onde~'qer bly steeds

groep.

Die onderwyser kan die vordering van individue beter monitor omdat hy

as fasiliteerder tussen die groepe Kan rondbeweeg.

Groepwerk leer leerlinge am self verantwoordelikheid vir die leerproses

te aanvaar.

Daar word beweer dat leerlinge wat akademies goed presteer, soms geneig

is am in tradisionele klasomstandighede werktake oorhaastig af ~e han

del en nie deeglik daaroor te besin nie. Wanneer hierdie leerlinge in

kleingroepe saamwerk, word hulle genoop om hulle eie denke te orden wan

neer hulle die werk aan ander leerlinge verduidelik.

Navorsing (Jones, 1985:21) toon dat leerlinge wat in groepe saamwerk,

konsepte net so goed aanleer as leerlinge wat individueel werk. Ander

positiewe leeruitkomste soos die ontwikkeling van interpersoonlike vaar

dighede en groepverantwoordelikheid moet dus as bonus beskou word.

Groepwerk kan oak kostebesparend wees aangesien minder projekmateriaal

benodig word. Een of twee voorbeelde per groep behoort voldoende te

wees. Veral in 'n vak soos Wetenskap is dit feitlik onmoontlik am elke
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leerling tydens 'n ondersoeksessie van 'n voorbeeld (bv. padda, akkedis

ens.) te voorsien. Dit sou ook lynreg indruls teen een van die opvaed

kundige doelstellings van die vak Wetenskap wat ingestel is op beskerm

ing en bewaring.

2.2.1.2 Sosiale getied

Grater aanvaarding van ander graeplede se sienings en verskille kan

waarskynlik op hierdie wyse ontwikkel word.

Sosiale verhoudinge tussen groeplede verbeter.

Leerlinge wat in kleingroepe saamwerk, is nie net meer positief inge

stel teenoor klasmaats nie, maar wil ook graag sien dat hulle maats

beter presteer.

Wanneer kleingroepwerk korrek aangewend word, kry die individu oak ge

leentheid om aIleen te werk en sy individualiteit te behou.

Almal het die geleentheid om deel te neem aan die groepproses.

'n Groepgesentreerde klas help om die gesande sasiale arde van die klas

te handhaaf.

'n Graepgesentreerde fil050fie verskaf die nodige ervaring om later ef

fektief by 'n pluralistiese gemeenskap in te skakel.

Daar word beweer dat kleingroepaktiwiteite een van die suksesvolste teg

nieke is om 'n brug te slaan tussen verskillende kultuurgroepe (Parker,

1985:50).

Kleingroepaktiwiteite kan ook met groat vrug aangewend word om verhoud

ings tussen verskillende etniese groepe te bevorder.

Leerlinge toon 'n meer positiewe persepsie van mekaar en ervaar oak dat

ander groeplede meer behulpsaam is en ook meer vir mekaar amgee (Lehr,

1984:458).

Leerlinge wat in groepe saamwerk, is minder geneig om hulle te laat

domineer deur wat die onderwyser wil h~ hulle moet dink.

Volgens Schmuck et al (1976:23) bevestig die meeste studies dat 'n posi

tiewe sosiale klimaat in die portuurgroep leerlinge se selfbeeld en aka

demiese prestasie bevorder.

Groepmetodes in diE klaskamer skep oak die geleenthede om interpersoon

like kammunikasievaardighede in te oefen en te verstewig.

Deur middel van die proses van sosialisering word ideale geleenthede

oak vir leerlinge geskep am hulle leierskappotensiaal te ontwikkel.
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word.

in Thompson,

so te beplan

sal word, nie

kel vir die

a1 (1982:131)

die fondamente

Dinkmeyer se opmerking in hierdie verband verp1ig die onderwyser om sy doe1

stellings met onderrig en leer weer eens in hersiening te neem: ·We have

taught children almost everything in school except to understand and accept

themselves and to function more effectively in human relations· (Dinkmeyer

1986:106). Die leerkrag behoort sy ond.errig- en leermetodes

en af te wissel dat daar vir leerlinge die geleenthede geskep

net om hulself te leer ken nie, maar oo~: om begrip te ontwik

siening van ande" persone. Sosialisering word deur Cawood et

as een van die tien didaktiese beginsels uitgesonder wat as

moet dien waarop die onderrig-Ieersituasie gebou behoort te

Hanekom (1985:225) stel dit onomwonde dat di'3 onderrig-leergebeur~

per definisie as 'n sosiale gebeurtenis gesien behoort te word. Binne hier

die gebeure behoort die leerling te ontwikkel om as aktiewe deelnemer en

gewer op te tree en te se1ekteer wat hy as belangrik beskou. Hier kan dus

van transaksionele sosialisering gepraat word (Hanekonl, 1985:226).

2.2.1.3 Psigologiese gebied

Groepleerervarings help met die ontwikke1ing va'n die leerling se self

beeld.

Leerlinge toon nie aIleen 'n ho~r motivering om te leer nie, maer er

vaar oak 'n grater intrinsieke motivering.

Die mens leer homself ken deur sy interaksie met ander mense.

Deur middel van groepwerk kry leerlinge die gell~entheid am te onderskei

tussen die werklike self en die verbeelde self (Collins, 1986:46).

Aangesien die onderwyser tydens groepwerk die geleentheid het om vrylik

tussen die verskillende groepe rond te beweeg en oak meer aandag aan

die interaksieprases te gee, sal dit oak die l.eerkrag in staat stel om

sy leerlinge beter en gouer te leer ken.

2.2.1.4 Kognitiewe gebied

Probleemoplossingsvaardighede word ontwikkel en bevorder.

Leer1inge ontwikkel ho~rdenkvaardighede.

Die groep help groeplede am uit te vind wat hulle geleer het. Gedurende

interaksie kan sekere begrippe uitgeklaar en vE!rhelder word.
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Groepe bied 'n ideale geleel~~~eid vir verskillende denkpatrone asook

die verruiming van daard.i.~ I.l"-~ " trone omdat lede van die groep verskil

lend dink.

Navorsingsresultate in VI:: '-·',ad met die stimulering van kreatiwiteit

deur kleingroepaktiwiteite bevestig dat leerders meer kreatief in klein

graepe as in groter graepe a£ as individue is wanneer hulle 'n taak

moet velteoi (Torrance in Park, 1985:284).

2.2.1.5 Affektiewe gebied

In 1986 en 1987 het die afdeling Navorsing en Kurrikulumdiens nege skole

in Kaapland vanuit verskeie omgewin.gs be trek by 'n beperkte eksperiment om

die moontlikhede van kleingroeponderrig in Wiskunde te ondersoek (Van der

Westhuizen, 1987:140). Volgens die deelnemende onderwysers se waarneming

het die leerlinge in die eksperimentele groep oar die algemeen

die lesse meer geniet

die inhoud meer sinvol beleef

meer positief teenoor Wiskunde gevoel

met groter vertroue vrae gevra

en het onderwysers die rol van onderrigbegeleier besonder geniet.

Smith (1987:663) se bewering dat kotlperatiewe leer leerlinge se houding

teenoor die skool en leer pesitief beInvloed, word deur bogenoemde bevind

ings gesteun. nit wil dus voorkom of kleingroepwerk die 1eer1inge se ge

sindheid teenoor skoolgaan positief beInvloed het.

2.2.2 Navorsing

Ten spyte van a1 bogenoemde voordele wat kleingroepaktiwiteite in didaktie

se situasies mag inhou, het Johnson et a1 (in Wood, 1987:12) bevind dat in

'n groat aantal skole in die VSA hierdie onderrigmetode vir slegs 7: tot

20% van gewone klasonderrigtyd gebruik word. Johnson skryf dit toe aan

die feit dat onderwysers bang is dat interaksie tussen leerlinge in chaos

sal ont&ard en dat onderwysers oak 'n gebrek taon aan groeperingstegnieke.

Volgens .Johnson het navorsing aangedui dat ten minste 60% van die onderrig

en leertyd in die klaskamer aan kcBperatiewe leer gewy behoort te wor.d.
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Wood (1987:10) verwys na navorsing wat deur Cuban, Ratekin en Goodland ge

doen is en waarin hulle tot die gevolgtrekking kom dat die lesingmetode

steeds oorwegend in die middel en sekond~re Amerikaanse skole gebruik

word. Hierdie toedrag van sake beteken nie noodwendig dat dieselfde ten

dens in Suid-Afrika aangetref sal word nie, maar behoort weI ondersoek te

word.

Daar moet egter aanvaar word dat al die moontlike voordele wat in die voor

afgaande gedeelte bespreek is, nie altyd maklik empiries meetbaar is nie as

gevolg van die kompleksiteit daarvan. Aangesien daar in die RSA nog rela

tief min navorsing oor kleingroepmetodes gedoen is, word daar kortliks na

enkele oorsese navorsing verwys.

In 1980 is 'n ondersoek geloods na die onderrigmetode en onderrigstyl van

primere skool onderwysers in die vakke Wiskunde, Engels en lees (Lunn,

1984:178-187). (Sien diagram 2.A)

Gebruik van verskillende onderrigmetodes deur onderwysers.

Wiskunde

Skool:

METODE

Groot Klein

Engels

Groot Klein

Lees

Groot Klein

Klasonderrig

Vermo~groeponderrig

Individuele onderrig

Gemengde vermo~groeponderrig

Getal onderwysers deelgeneem

Diagram 2.A

80% 64%

66% 69%

70% 76%

15% 17%

1903 530

88% 80%

56% 58%

63% 65%

20% 22%

1906 529

28% 21%

36% 38%

91% 92%

11% 10%

1893 526

Daar is gevind dat primare skool onderwysers van 'n verskeidenheid van on

derrigmetodes gebruik maak soos klasonderrig, groeponderrig en individuele

onder~ig, maar dat meer as 80% van die steekproef weinig of glad nie van

heterogene groepe, wat volgens vermo~ gegroepeer is, gebruik maak wanneer
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hulle die basiese vaardighede in Wiskunde en Engels onderrig nie.

Die tendens is ook gevind dat onderwysers in groter skole meer gebruik ge

mask het van klasonderrig, terwyl onderwysers in kleiner skole meer van be

kwaamheidsgroepe en individuele onderrig gebruik gemaak het. Ko~peratiewe

onderrigmetodes is weinig aangewend vir die ond~H:rig van Wiskunde en

Engels.

Ter. spyt',· van al die voordele wat kleingroepwerkmetodes mag lnhou, verteen

woordig skole steeds 'n plek waar leer in i801asie plaas\ri.nd en waar kl')mpe··

t.isie voorop gestel word (Slavin, 1981:655). Dit is juis in so 'n kompete

rende omgewing waar swakker en gemiddelde leerlinge benadeel word aangesien

hulle weinig met die louere wegstap.

2.2.3 Moontlike besware teen kleingroepwer~

Die besware wat teen kleingroepwerk gemaak kan wcrd, hang in 'n groat mate

af van hoe die onderwyser die groepe in sy klas b!~plan, bl~stuur en moni

tor. Enkele besware word genoem:

Kleingroepwerk is kompleks en kan mak1ik in chaOS\1'I~rander as dif~ onder

wyser nie oor die nodige vaardigheid en kenni.s van hierdie konsep be

skik nie.

Individue kan hulle individualiteit in die graep verloor.

Sommige leerlinge is passief in die groep en glo dat ander groeplede a1

die werk sal doen.

Die konsep van samewerking (cocperation) is eenvcudig, waar is 'n kom

plekse en langtermynproses (Johnson ~al, 1984:78).

Navorsing toon dat leerlinge vinniger werk as hulle deur ender per~one

dopgehou ~.,ord of in 'n groep werk, maar dat akkuraatheid ho~r is as die

leerling aIleen in nie-komp!terende omstandighede werk (Strang,

1958:11). I
Sommige leerlinge se selfve9"r.roue mag skade lei as hulle nie deur die

groep aanvaar word nie. ~

Stadige leerders sukkel om b! te hou (Van der Westhuizen. 1987:141).

Daar bestaan soms gebrek~tige kontrole binne oie groepe om vas te stel

/
J
l

/
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of almal die werk verstaan (Van der Westhuizen, 1987:141).

Leerlingfoute word in sommige gevalle nie tydig opgespoor nie (Van der

Westhuizen, 1987:141).

Dit is dus duidelik dat leerkragte sonder die nodige opleiding, beplanning,

ondervinding en kontrole nie mak1ik 'n sukses van k1eingroepwerk sal kan

maak nie.

2.2.4 Fakto~at inhiberend op groepfunksionering kan inwerk"

[ark (1985:284) noem vera1 drie faktore wat inhiberend op die doeltreffend

heid van groepwerk kan inwerk wat voor die deur van die leerkrag gela kan

word:

'n Gebrek san kennis van groepfunksionering by die leerkrag.

Afwesigheid van die nodige groepbegeleidingsvaardighede.

'n Didaktiese paradigms wat nie vir leerlinge medeverantwoordelik vir

die leerwins voorsiening mask nie.

Park (1983:56) waarsku dat daar nie eenvoudig aanvaar kan word dat aIle

le~rlinge weet hoe om suksesvo1 aan groepaktiwiteite deel te neem nie. In

dien groepwerkmetodes suksesvol in die klaskamer gelmplementeer wil word,

sal leerlinge deeglik voorligting en opleiding in hierdie verband moet ont

vang. In die prim@re skool sou dit beteken dat groepwerkmetodes selfs stap

vir stap deur leerlinge ingeoefen sal moet word.

Miles (1973:11) beweer dat die meeste opvoedkundiges na aanleiding van in

tensiewe navo~sing wat geduen is, reeds oortuig is van die waarde en voor

dele van kleingroepwerk. Dit is egter ironies dat groepwerk in baie geval

Ie steeds neig om 'n negatiewe en frustrerende ervaring te wees. Hierdie

toedrag V,ln sake word toegeskryf aan die feit dat die persons wat die groep

werk moet beplan en implementeer, nie oor die nodige groepfunksionerings

vaardighede ~eskik nie, juis miskien vanwe~ 'n tradisionele onderwyssis

teem wat nie 'n ho~ prioriteit aan ( 'beginsel van 1eeringaktiwiteit ver

leen nie. In die prim~re skool het daar in die RSA die afgelope agt tot

tien jaar beslis 'n klemverskuiwing p1aasgevind om die leerling meer aktief

by sy eie onderrig- en leerproses betrokke te maak.
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Selfwerksaamheid is uit die aard van saak 'n didaktiese beginsel wat nooit

geignoreer mag word nie. Cawood et al (1982:156) vat dit soos volg saam:

-Leer is leerlingaktJ.witeit-.

Park (1983'53) beweer dat baie onderwysers 'n probleem ondervind om leer

ders medebetrokke en produktief in klein groepe te laat funksioneer omdat

hulle self die produk van 'n tradisionele onderwyssisteem is en dus hoogs

waarskynlik oar weinig ervaring of kennis in verband met groepdinamika be

skik.

Park (1983:56) waarsku dat die ondet~ser nie aan homself oorgelaat mag

word om die nodige vaardighede en kennis vir groepbegeleiding op 'n pro

beer-en-tref-grondslag te bekom nie, aangesien die onverantwoordelike aan

welding van groepwerkmetodes leerlinge baie skade kan berokken.

Groepwerk ter wille van groepwerk het geen sin nie. Dit moet by die leer

stof, leerder en onderwyser se onderrigtegnieke aanpas. Onderwysers en as

pirantonderwysers behoort dus deeglik opgelei t~ word am met groepe in die

klaskamer te werk. Kennis en begrip van kleingroepfunksionering is nie

aIleen voidoende nie. Die implementering en toepassing daarvan behoort 'n

hc~ prioriteit te geniet.

'White (1986:90) wys veral op twee probleme wat kleingroeponderrig in Suid

Afrikaanse skole kan belemmer:

Die grootte ven die klasse. 'n Klas met 30 tot 40 leerlinge is dikwels

so vol en oorlaai met meubels dat daar fisies nie meer plek is om groep

werk te beo~fen nie.

Ontoepaslikheid van die toerusting in skole. Die meeste skole beskik

steeds oor die swaar, moeilik hanteerbare tweesitplekbankies wat nie

ideaal vir groepwerk is nie.

Alhoewel vyf groeplede die ideaIe getal vir groepwerk is, sal die bankpro

bleem die leerkrag dwing am sy groepe uit ses leerlinge te laat bestaan.

In baie prim~re skole word van vakonderrig gebruik gemaak wat beteken dat

of die leerlinge of die Ieerkragte vir vakke moet ruil. Aangesien nie aIle

leerkragte ewe veel van groepwerk gebruik maak nie, sal d~t beteken dat
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dje leerkrag eers die banke sal moat laat herrangskik voordat hy met

groepwerk kan begin en ook terugskuif nadat hy klaar is. In die geval waar

die leerlinge wissel, sal dit beteken dat daar genoeg banke in die klas sal

moet wees am die grootste klasgroep te akkommodeer.

Probleme soos bogenoemde is egter nie onoorkombaar nie. Met deoglike be

planning kan gange, portale en selfs die buiteterrein wat andersins onbenut

sou wees, met groot vrug gebruik word. Los saalstoele of matte kan effek

tief as fisiese fnsiliteite aangewend word. Die leerkrag kan ook houtborde

van 30 em vierkant elk laat sny wat as werkoppervle.kte daur die leerlinge

georuik kan word. Om banke in die klas te verskuif kan 'n steurende proses

wees. Die leerkr~\B moet dvo aan sy leeriinge verduidelik waarom die hanke

gou, maar ordelik verskuif moet word. Dit is dUB raadsaam dat die leerkrag

reeds vooraf moet beplan hoe hy die banke in die klas wil rangskik en dit

duidelik aan die Ieerlinge moet oordra. Daar word aanbeveel dat leerlinge

die sku,ifproses 'n paar k0er sal inoefen sodat problems vroegtydig opgelos

kan word. Die leerkrag illoet van die begin af ferm optree teen grapmakers

sodat ander leerlinge kan besef dat orde 'n voorwaarde vir effektiewe groer

,,,erk is.

Omdat groepwerk baie tyd in beslalS neem, is effektiew'e groepwerk nie altyd

realiseerbaar in 'n enkele periode van ongeveer 30 minut8 nie. In die pri

ffi~re skool word hierdie probleem verder vergroot omdat daar vir die mseste

inh0udsvakke in standerd twee en drie slegs drie periodes per vak per week

toegeken word. Alhoewel dit soms moeilik haalbaar is, maar beslis wenslik,

moet daar gepoog word om ten minste een dubbele periode aan 'n vak toe te

ken wanoper die roo3ter opgestel word.

White (1986:9ii beweer dat cen van die algemeenste beswar8 wat deur skool·

superintendente en ander- teen groepwerk geopper word, is dat dit onproduk

Lief en tydverkt"istend is. Hierdie beswaar kan geldig wees wasr onderwy

sers nie deeglik beplan of nie ocr die nodige kennis en vaardighede beskik

om groepwerk te beheer ni.e. .)ommige skoclhoofde en superintendente mag kon

s t.ruktie';-7C' "laY1aai" tydens groepw'erk steeds onaanvaarbaar vind en stil te

met goeie dissipline nssosieer.
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2.3 DOELFORMDLERING

Duide1ike doelste1lings is 'n absolute noodsaak1ikheid vir enige organiSE\

sie om effektief te ken funksioneer. Een van die beginse1s waarom metlSe

aan in groep behoort, is juis omdat hulle gemeenskaplike doelstellings

deel. Doelste11ings rig die mens se denke en optrede en mGtiveer hom am

daardie spesifieke doelstellings te verwesenlik. Shaw (in Nakanishi,

1988:37) ondersteun hierdie siening wanneer hy s~: -Group goals serve as

an inducing agent in that they motivate group members to work toward their

achievement·. Dat doelste1lings ook vir onderrig-en-leersituasies nodig

is, is 'n onweerlegbare feit. Doelgerigtheid ~ord deur Cawood et a1

(1982:28) as een die tien didaktiese beginse1s uitgesonder en 'n noodsaak

like voorwaarde vir doeltreffende onderrig-en-Ieer in die klaskamer. Vir

Jacques (1984:62) is doelste11ings implisiet in aIle onderriggebeure.

1 Aims where expressed, serve to focus attentir~ on the direction of

teaching and act as a reference point in our choice of what we teach-.

Jacques (1984:63) verwys na Dewey se ont1eding van 'n doelstelling wat uit

drie fases bestaan, en as 'n voorspe1bare eindnunt gesien word.

Dit behels 'n deeglike waarneming van die gegewe situasie am te bepaa1

watter middele tot jou beskikking is om dia doelstellings te laat reali

seer, asook am moontlike struikelblokke te identifiseer en

am te bepaal in watter volgorde die middele of plan van aksie sal ver

loop asook

om 'n keuse tl maak uit moontlike alternatiewe.

Die funksie van doelstellings is dus nie net om die rigting vir die onder

riggebeure aan te dui nie (Cawood et a1, 1982:28), maar ook die geleenthede

wat deur die situasie geskep word duldelik uit te klaar (Jacques 1984:63).

As daar vanuit 'n didaktiese oogpunt na doelstellings van kleingroepwerk ge

kyk word, is daar veral drie partye, naamlik die skoal, die onderwyser en

die groep (leerlinge) wet by die doelstellings betrokke is. Vir die doel
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van hierdie studie sal daar slegs na die aandeel van die onderwyser en die

leer1inge gekyk word.

Daar behoort geen twyfel te wees nie dat groepaktiwiteite sonder duidelike,

rigtinggewende doe1ste11ings tot mislukking gedoem is. Kaye et a1 (1971:38)

beweer dat die formulerir>g van duidelike doelstellinga een van die belang

rikste faktore is wat jie sukses van groepwerk bepaal. Hierdie doelstel

lings moet ook in ooreenstemming wees met die algemene kurrikulumdoelstel

lings (Park, 1983:230).

2.3.1 Doelformuleerders

Die onderwyser is uit die aard van sy posisie verantwoordelik vir die op

stel van die doelstellings. Ten eerste moet die onderwyser besin oor die

doelstellings wat hy in die algemeen en met groepwerk in die besonder be

oog. Aangesien kleingroepwerk as onde~rigstrategie ter sprake is, sal die

onderwyser nie net die besondere doelste11ings wat op leeruitkoffist& gebas

ee~ is, nastreef nie, maar veral ook algemene of onderliggende doelstel

lings soos sosiale ontwikkeling, probleemoplossingstegnieke, konflikhan

tering, kommunikasievaardighede, em illaar net 'n paa~ te noem.

2.3.1.1 Leerlinginspraak by doelwit- en doelstellingformulering

Indien die definisie in verband met groepe na didaktiese situasies deurge

trek word, sou dit beteken dat die leer-linge wat in groepe saamwerk, dee].

moet h~ aan die opstel van die doelwitte. By Park (1983:230) bestaan daar

geen twyfel nie dat die leerders, indien moontlik, medeverantwoorde. ',e

hou moet word vir die formulering van doelwitte, al strek dit so ver as die

ondersoeking en goedkeuring daarvan. Dit sal egter bepaal word deur die

kennis en agtergrond wat die leerlinge ten opsigte van hieldie baie teg

niese saak het wat impliseer dat hierdie aspek feitllk geheel en a1 deur

die leerkrag in die primerL skoal self hanteer sal word.

Indien leerlinge toegelaat word om deel te h~ aan die formulering van doel

witte, sal die doelwitte nie aIleen vir hulle meer aanvaarbaar wees nie,

maar ook die groep stimuleer en saambind om hierdie mikpunte te laat reali

seer.
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Volgens Lewin (in Johnson et ai, 1975:11) bestaan daar 'n bepaalde verband

tussen doelstellings en 'n persoon se psigologiese ervaring. Hy beweer dat

'n persoon psigologiese sukses in die leersituasie sal el:vaar as:

die persoon sy eie doelstellings kan definieer

die doelstellings verband hou met die persoon se behceftes en waardes

die persoQn self kan beplan om hierdie doelstellings te bereik

die doelstellings 'n realistiese vlak van aspirasie verteenNoordig,

heog genoeg am eie vermo~ns te toets.

Die gr.oot vraag is egter of leerlinge oor die nodige ervaring en kundigheid

beskik om sinvolle doelstellings op te stel. Park (1983:143) beweer juis

dat groepeffekthdteit in 'n groot mate afhanklik is van die groep se ver

mo~ om gemeenskaplike voornemens in terme van duidelike doelstellings te

formuleer en dan as groep saam te werk ten €inde ctaardie doelstellings te

realiseer. Hierdie beginsel van groepbetrokkenheid ten opsigte van sin

volle doelformulering mag dalk in die sekond§re skoal haaJbaar wees, maar

nie in die prim~re skool nie.

Daar kan egter mot 'n redelike mate van sekerheid gese word dat leerlinge

in die prim@re skool, veral in standerd twee tot vier, nie oor die kundig

heid of ervaring beskik om sinvolle doelstellings daar te stel nie. Dit is

die mening van die skrywer dat hierdie leerlinge weI by die formulering van

eenvoudige, realiseerbare doelwitte, in teenstelling met lan5terrnyn doel

stellings, betrek kan word. am hierdie stelling te ondersteun sal daar kort

liks tussen die begrippe doelstellings en doelwitte onderskei moet word.

2.3.1.2 Onderskeict tussen doelstellings en doelwitte

Doelstellings aui hoofsaaklik die bre~ riglyne vir die onderrig aan en is

nou verwant aan die waardes en leerprosesse wat nie maklik meetbaar is

nie. Doelwitte behels basies 'n beskrywing van wat 'n leerling behoort te

ka~ doen aan die einde van 'n onderrig-en-leer-sessie. Alhoewel doelwitte

geen aanduiding gee van hoe dit bereik g&an word nie, is die kernaspek die

meetbaarheid daarvan. Jacques (1984:65) beskryf die bepaalde verband tus

sen doelstellings en doelwitte soos volg: ftObjectives are therefore a

translation of aims into specific behaviors ft .
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Dit is juis in hierdie verband dat prirn~re skoal leerlinge vanaf standerd

twe9 tot vyf in 'n meerdere of mindere mate be trek kan word. Omdat leer

linge nie oar die ondervinding en ervaring beskik am eff8kt~ewe, realiseer

bare doelwitte daar te stel nie, sal hulle sistemati.es deu.. die onderwyser

gelei en opgelei moet word in hierdie verband. Hi J~e Banvang van g~oep

werk kan die onderwyser hierdie beginsel by die lue~lin~a tuis bring deur

duid€like eenvoudige doelwitte bo-aan die groep se werkcaak uit te spel.

As die werktaak vir standerd vyf byvoorbeeld oar insekte handel, kan die

onderwyser die volgende moontlike doelwitte bo-aan. die werktaak formuleer.

Die groep dS geheel en leerlinge as individue moet aan die einde van hier

die module die volgende kan doen:

Dd.e a15emene kenmerke van insekte kan identifiseer.

!1otiveer of verduideU.k waarom 'n sprinkap.n as 'n insek geklassi_'isee:

kan word.

Die drie hoof liggaamsdele van die sprinkaan kan uitken en op 'n skets

k:.in aan"'Ys.

Die lewensiklus van die sprinkaan diagrammaties kan voorstel.

Dit beteken egter nie dat die leerlinge nou vasgepen moet word binne hier

die raamwerk nie. Dit sal veral die handboekgebonde underwyse~ wecs wat

horn juis in 'n doodloopstraat gaan bevino met kleingroepwerk. Wannesr dGd1

witte slegs deur die onderwyser geformuleer word en leerlinge dBarna ver

soek word am die &ntwoorde Glaafs in 'n handboek te gaan soek, onderskat hy

die verrno~ en die kreatiwiteit van sy leerlinge in die besonder en groepe

in die algemeen. Geen wonder nie dat Jacques (1984:65) beweer dat spesifie

ke doelstellings selfs inhiberend mag inwerk op sekere groepaktiwiteite en

sodoende waardevolle ander doelstellings by. kreatiewe denke, outonomie of

dernokratiese leer skipbreuk mag ly. Die vryheid van vraagstelltng, am

sekere afleidings te maak en te verskil, is juis die beginsel waarop funk

sionele groepwerk gebaseer is. Dit is juis hierdie beginsel wat die groep

in 'n ander rigting mag stuur as wat spesifieke doelwitte en doelstellings

bepaal.
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Aan die

raamwerk

ander kant kan die spesifisering van doelstellings as intensionele

dien waarbinne intultiewe en spontane verandering kan plaasvind

(Jacques, 1984:65).

In die prim~re skool het die onderwyser meer v:~heid ten opsigte van die

kurrikulum as in die ho~rskool, eerstens omdat tyd nie heeltew~J. so 'n be

perkende faktor is nie en die onderrigbenaderinp, meer verkennend van aard

is en tweedens omdat prestasi.e nie tot beursverwerwing of toelating tot

tersi~re studie lei nie.

Dit is veral hier waar die vaardigheid van die onderwyser getoets word.

Daar moet 'n fyn balans gehandhaaf word tussen die moontlike beperkende in

vloede wat die sillabus mag inhou en die vryheid wat leerlinge gebied word

om self te eksploreer. Aan die een kant moet die onderwyser die sillabus

sowel as die vermo~ns van die leerlinge in ag neem wanneer hy sy doelstel

lings formuleer, maar aan die ander kant moet hy nie die leerlinge se

belang~telling en kreatiwiteit demp nie (Kaye §t aI, 1971:38).

Waar die onderwysdr aanvanklik die doelstellings en doelwitte geformuleer

het, sal hy geleidelik oak 5y leerlinge en groepe in die besonder betrek om

dee] te h~ in di.e opstelling daarvan. Bo en behalwe dil doelstellings en

doelwitte wat die onderwyser geformuleer het, kan die onderwyser nou elke

groep vra am ten minste een of twee eksua doelwitte vir die groep te formu

leer. Die groep mag byvoorbeeld as doelwit besluit om uit te vind of aIle

insekte as ongewenste diere besk~u kan word of nie, en watter voordele

sekere insekte vir die mens mag inhou. Leerlinge kan ook gevra word om een

of twee algemene doelstellings te formuleer vir die spesifieke werktaak, by

voorbeeld om:

as groep saam te werk

effektief na ander groeplede se idees te lulster

di~ taak ainne 'n sekere tyd te voltooi

Bogenoemde klemverskuiwing sal die verantwoordelikheid vir die leerproses

verdeel tussen die leerlinge en die onderwyser en sal die klem eerder plaas

op wat die leerling leer in plaas van wat die onderwyser weet. Dit kan ook

bydra dat die leerling nie nb. ~inder &fhanklik van Jie onderwyser word nie
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maar ook die gevoel en vertroue by die leerling laat ontw~kkel om homself

te rig in die leerproses.

Entwistle (in Jacques, 1984:66) maak selfs die bewering dat leerlinge ge

neig is om in vakke te spesialiseer waar onderwysers 'n raamwerk bied waar

in hulle persoonlikheid en vermo~nspatrone pHS.

2.3.1.3 Groeponderhoud- en taakdoelstellings

In terme van groepdinamiese beginsels spel Jacques (1984:72) vera1 twee

hoofareas ult waarop doelstellings gemik is:

(a) Taakdoelstelling~

In akademiese konteks W01~ ~ier verwys na sogenaamde intellektuele doel

stellings wat onder andere insluit die uitoefening van kritiese evaluering,

1it wil s~ die vermo~ om stellings en aannames te analiseer en te bevraag

t.8ken.

(b) Groeponderhoud

Dit sluit onder andere doelstellings in wat gemik is O~ 'n gevoel van "am

te behoort aan" te ortwikkel, am 'n gevoel van openheid en vertroue te

~Neek en om konflik op konstruk~iewe wyse te hanteer.

Onderhouddoelstellings fasiJiteer eintlik &aakdoelstellings en word veral

van grater b~lang as die aantal lede van die groep vermeerder.

2.3.2 Doelstrukture

Jacobs (1988:98) verwys na sogenaamde cloelstrukture wat aangewend kan word

om groepaktiwiteite te stimuleer. Hierdie doelstrukture kan hoofsaaklik in

drie soorte geklassifiseer word, naamlik ko~peratiei, kompeterend en indivi

dualisties. Hierdie doelstrukture ver~~s veral na leerlinge se benaderings

ten opsigte van doelwitte.
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2.3.2.1 ~otiperatiewe doelstruktuur

Volgens hierdie doelstruktuur kat. individuele grueplede slegs hulle eie

doelstellings bereik as hulle met ander groeplede saamwerk. In hierdie ge

val sal die onderwyser tn gesamentlike punt toeken vir tn projek ,~at deur

die hele groep voltooi is, of 'n gemiddelede punt aan die span toeken wat

bereken word ~an die individuele punte van die groeplede. Leerlinge is dus

verplig om mekaar te help en mekaar te onderrig ten sinde 'n goeie punt te

behaal. Hierdie beginsel word breedvoerig in hoofstuk 5 bespreek.

2.3.2.2 Kompeterende doelstruktuur

Hierdie doelstruktuur verteenwoordig presies die teenoorgestelde doelstel

ling wat met kotiperatiewe doelstrukt.ure beaog word. Hierdie konsep verteen

woordig 'n negatiewe relasie, aangesien een leerling sy doel bereik ten kos

te van 'n ander. Dit impliseer dat ~ornmige leerlinge in die klas met die

louere sal wegstap terwyl gemiddelde en swak leerlinge die sogenaamde "ver

loorders' sal wees. By normgerigte gradering kan een leerling 'n A-simbool

vir Wiskunde kry t~rwyl 'n ander leerling 'n C-simbool kan verwerf omdat aI

le leerlinge nie "wenners" kan wees nie, a1 streef hulle daarna.

2.3.2.3 Individualisties~ doelstruktuur.

Volgens hierdie doelstruktuur is daar geen verband tussen die doelbereik

ings van verskillende leerlinse nie. Die een persoon se sukses is dus nie

afhanklik van ander persone nie. In hierdie geval sal die onderwyser krite

riumgerigte grade ring gebruik. 'n Leerling se opstel word dus vergelyk met

'n voorafbepaalde kwaliteitsvlak.

Navorsing in hierdie verband het getoon dat 'n kotiperatiewe doelstruktuur

beter resultate gelewer het ten opsigte van leerlingprestasie en leerling

houding as kompeterende of individualistiese doelstrukture (Johnson in

Jacobs, 1988:98).

Ten spyte van die feit dat leerling~ soms in groepe werk, is die huidige 00

derrigstelsel wat die sekond@re skoal aan betref, tans steeds in 'n groot
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mate op eksamenuitslae en kwaliflkasies gerig. Dit verteenwoordig 'n kom

binasie van normgerigte en kriteriumgerigte gradering. Om by die sukses

van 'n kotlperatiewe doelstruktuur uit te k_~l1, sal onderwysers hulle hele

strategie moet verander en nuwe doelstellings opstel. Leerlinge sal dUB

geleer moet word om in 'n lluwe gees en klimaat saam te werk ten einde kotlpe

ratiewe doelstellings te bereik. Dit is dus die taak van die onderwyser om

leerlin~e te skool in hierdie nuwe benadering om i.n groepe saam te werk,

nie net om die groepdoel te bereik nie, maar oak am mekaar te ondersteun en

te help en 50doende in totaliteit te graei.

Dit betek£!l nie dat ka~peratiewe leer nOli a1le ander ooe13trukture moet ver

vang nie, maar dat dit 5y regmatige aandeel in die onder-wys moet kry. Kompe

terende en individualistiese doelstrukture het steeds 'n belaugrike funksie

te vervul (Jacobs, 1988:100).

2.4 KLlMAATSKEPPING

Lawrence (1984:53) tref 'n onderskeid tussen die begrippe skoolklimaat, wat

veral verwys na die fisiese omgewing (temperatuur, beligting, geraasvlak)

van die klaskamer en leerkliw~at. Leerklimaat word gesien as 'n meer omvat

tende konsep. Lawrence beweer dat daar 'n sterk verband tussen leerklimaat

en produktiwiteit is wanneer hy hierdie begrip definieer: R ••• school

lee~iling climate is defined as the norms, beliefs, and attitudes in the

school's institutional patternB and behavioral practices that enhance or

impede student achievement." Dit is veral ten opsigte Vh~ die leerklimaat

waar die leerkrag 'n bela'1.grike rol te vervul het.

Die klarkamer is die arena WB.ar groepwerk moet plaasvind. As daar na .Jie

klaskamer. in geheel gekyk word, moet daar besef word dat die aktiwiteite ~n

interaksie wat in die klaskarner plaasvind, dit 'n komplekse eenheid maak.

Die onderwyser moet dus die klaskamer sien as " ... an extremely complex,

shifting web of i.nterpersonal relations describable in terms of such dimen

sions as conflict, reinforcement, contagion, resistance, goal-direction

frustration. efficiency, expectancy, productivity, and the like" (Thelen

in Strang, 1958:120).

Thelen (1981:100) beweer dat die klaskamer met 5y leerlinge en onderwyser
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selfs as 'n mikrogemeenskap gesien kan word. ~it impliseer dat die onder

wyser geen geringe task het nie om die nodige klimaat in sy klaskamer te

skep waar effektiewe kleingroepwerk kan plaasvind (Park, 1983:277). Dit

sal dus deeglike beplanning en organisasie van die onderwyser verg. 'n Aan

gename leerklimaat waarin leerlinge met vertroue kan eksperimenteer tydens

kleingroepwerk is noodsaaklik, aangesien 'n omgewing wat psigologies en emo

sioneel negatief is, leer kan inhibeer (Midjaas, 1984:71).

Klimaatskepping begin inherent by die onderwyser self. As hy nie ten volle

oortuig is van die waarde van kleingroepwerk as onderrigtegniek nie, sal hy

nie oor die nodige motivering beskik om hierdie konsep aan ay leerlinge te

verkoop en te implementeer nie. 'n Ongemotiveerde onderwyser sa~. waarskyn

lik nie daarin slaag om 'n positiewe klimaat te skep waarin kleingroepe

effektief kan funksioneer nie. 'n Gebrek aan kennis oor groepdinamika en

grcepprosesse word gewoonlik as een van die h00fredes aangevoer vir die mis

lukking van kleillgroepe in die klaskamer (Park, 1983:284). In hoofstuk

drie (sien 3.5.1.1) word verskeie rolle bespreek wat deur die onderwyser

vervul kan word ten einde 'n gUDstige klimaat vir kleingroepwerk te skep,

Alhoewel onderwysers entoesiasties n~g wees oor kleingroepwerk, is claar 'n

paar ~akto~e wat in gedagte gehou moet word indien groepwerk suksesvol in

klas~e gelmplementeer wil word: (Parker, 1985:54-55).

Groot kognitiewe veranderings het genoeg tyd nodig om te ontwikkel.

Die onderwyser moet dus nie verwag am onmiddelilk suksesvol te wees

nie, maar moet besef dat dit 'n langtermynprojek is.

Onderwysers het die ondersteuning nodig van ander onderYrysers, die

hoof, opleiers en die Onderwysdepartement wanneer hulle nuwe vaardig

hede ~il implementeer.

VeranceriLg het 'n groter kans op sukses indien die helA personeel in

diensopleiding ontvang in hierdie verband, in plaas van om siegs 'n be

raep op onderwysers te doen.

OnderW7selS behoort aktief betrek te word in nuwe tegnieke en doel

strukture. Langtermynverandering in gedrag het 'n groter kens op suk

ses indien onderwysers die geleentheid gegun word ow die moontlike voor

dele van d~e verlaugde doelstrukture te internaliseer.

33

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



Indien al hi.erdie probleme aangespreek kan word, sal dit nie aIleen akade

miese voordele inhou nie, maar ook merkbare verandering in klaskameromge

wing teweegbring:

-The classroom will become a place where it is safe to

make mistakes and learn from those mistakes - an envi

ronment that, according to Piaget, encourages creati

vity. iuventiveness, discovery, and critical thinking 

that provides opportunities for students to do new

things, not just repeat what other generations have

doneD (Parker, 1985:55).

Kleingroepwerk iQpliseer 'n totale ander benadering. Die onderwyser ver

vul nou hoofsa&klik 'n fasiliterende rol. Di.e groep word nou eerder be

stuur as gele!. Die aandag fokus nou nie meer op die onderwyser as kennis

oordraer nie, maar op di.e leerlinge wat uitgenooi word om gedeeltelik ver

antwQordelikheid vir hulle leerproses te aanvaar. Dit betaken nie dat

die onderwyser sy beheer oor die klaskamer prysgee nie. Die fasiliteerder

behou beheer deur. ste8ds struktuur aan aktiwitelte tt gee.

Klimaatskepping moet nie as in eenmalige proses gesien word nie. Die on

derwyser moet nie verwag dat die klimaat wat hy by die aanvang van groep

werk geskep het vir altyd sal voortduur nie. Dit moet gesien word as 'n

deurlopende proses wat by verskeie fases van die groepproses toegepas moet

word. Dit kan vergelyk word met 'n seiljag wat op die see vaar. Die kap

tein (onderwyser) moet voortdurend die nodige verstellings maak aan die

takelwerk (lee~linge se insette en interaks~e) sodat dip. wind (groepener

gie) aangewend kan wor.d ten einde die seiljag rnaksimaal te laat seil (doel

bereiking).

2.4.1 Fisiese toestande.

Die klaskamer moet so ingerig word dat 'n gunstige klimaat geskep word vir

groepwerk. As egt.er aanvaar word dat die klaskamer en die meubelment 'n

gegewe is (White, 1986:90), is die probleem meer ingewikkeld as wat dit op

die oog af lyk. Midjaas (1984:71) waarsku dat dit foutief sou wees om die

klaskamer as 'n onveranderbare eenheid te sien. Midjaas beweer verder die

effektiewe gebruik van die leeromgewing (instructional dpace) een van die

aspekte is wat seker die meeste afgeskeep word am die effektiwiteit van on

derrig te vernoogo Miskien is hierdie stelling nie heeltemal geregverdig
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teen die leerkrag van die prim~re skoal nie. Leerkragte met klasse van der

tig of meer leerlinge ondervind reeds probleme met beskikbare ruimte en

sekere k1eingroepaktiwiteite sal nog groter eise aan klaskamerruimte atel,

Moontlike oplossings vir hierdie probleem wore in 2.2.4 bespreek.

Clift at a1 (1984: 208) verwys na navorsing wat gedoen is om die :i.nvloed van

klaskamerruimte op leerlinggedrag te bepaal. Navorsing toon dat leerlinge

in klaskamers met mear "onderr~g en leefruimte" 'n meer positiewe houding

teenoor hulle klasmaats en die onderwyser openbaar. Hierdie positiewe houd

ing kan weer op sigself 'n gunstige uitwerking op snder terreine h~, bv.

skoolwerk in die algemeen.

Wanneer die banke effektief vir groepwerk gerangskik word, kan daar meer be

weagruimte vir leerlinge geskep word. Indien klaskamerruimte reeds 'n pro··

bleem is, kan onbenutte ruimtes soos gange en portale buite die klas benut

word O~ meer ruimte per groep te skep. Waar klaskamerruimte nie 'n pro

bleem is nie, moet banka ~n stoele so gerangskik word dat leerlinge van aan

gesig tot aange-sig kontak kan maak. (Sien diagram 2.B)

..........~.~.,.,~-,.

0en
°ca~

"" C7
~-

00

COJ ORJD"" oLJ

-aca~ DO ~8JD
C[5J ..::;,

'0 m
00

00

C[SJ
<::>

Diagram L.B

Beard (in Laing, 1973:23) beweer dat die sitposisie en spraaksaamheid van

di? groeplede van die belangrikste veranderlikes is wat suksesvolle groep

werk kan be~nvloed.

" "
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2.4.2 Leerklimaat

Volgens Van dar Stoep et a~ (1968:210) moet groepwerk gesien word teen die

agtergrond van die lerende kind in die skoal (as lewende werklikheid)

waarbinne die leeraktiwiteit en ontdekking in veiligheid kan plaasvind en

nie vreemd aan die lewe is nie. Laing (1973:25) stem met Van der Stoep

saam: wI~ is most ~portant to establish a wa~. non-threatening group

climate in which students will not be afraid to reveal their ignorance-.

Klasksmers Wdar- leerlinge en die onderwyser mekaar respekteer en onder

steun, is bevorderlik vir die ontwikkeling van 'n persoon se selfbeeld en

akep die geleentheid waar die leerling sy intellektuele vermo~ns maksimaal

kan ontwikkel. 'n Gees van ongesonde kompetisie, vyandigheid en afguns is

beslis faktore wat teenproduktief teen die onderrig en leerproses kail in

werk. Die meeste navorsing bevestig die standpunt dat 'n posi.tiewe sosiale

klimaat tuasen groeplede bevorderlik is vir die leerling se selfbeeld en

akademiese werkverrigting (Sc~~uck et aI, 1976:23).

Omdat groepwerk vir baie leerlinge 'n nuwe onderrigtegniek gaan wees, moet

die onderwyser as klimaatskepper 'n oop en aangename klimaat skep waar leer

linge genaeg ~r~yheid suI he am met hierdie nuwe konsep te eksperimenteer.

Selfs ns leF.rlinge foute maak, moet hulle nie gekritiaeer word nie, n~ar

die onrlerwyser maet juis van hierdie geleentheid gebruik maak, sodat

leerlinge self utt hulle eie foute kan leer. Dit gee juis aan laerlinge

die geleentheid am hulle probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel.

Eenvoudige tegnieka kan met groat vrug aan~ewend word am leerlinge te moti

veer um aktief san kleingroepwerk deel te neem. Nadat leerlinge in gro~pe

verdeel is, kan hulle gevra word am vir hulle 'n spannaam te kies. Om 0ie

spanG~eB verder uit te bou, kan die span vir homself ook 'n wapen antwerp

wa~r~ge die grasp hulself kan identifiseer. Jones (1985:21) noem selfs die

moontlikheid dat 'n leerling 8y eie identiteitskaart, waarop sy foto vec

skyn, kan maak om sodoende verdere status aan die groeplede te gee.

Om 'n gesonder groepgees te ontwikkel, kan die groepe in spanverbaad teen

mekaar meeding. Die punte kfin op die bord aangebring word sodat die leer-

36

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



linge voortdurend daardeur gemotiveer kan word. Boontjies kan as beloning

gebruik word. As 'n groep byvoorbeeld die hoogste gemiddelde punt vir 'n

taak behaal, kan hulle tien boontjies verdien. As 'n groep byvoorbeeld

swak gedrag openbaar wat vir die onderwyser onaanvaarbaar is, kan die span

weer boontjies verloor.

Die hele konsep van ko~peratiewe leer i~ gsbaseer op samewerking, wat bete

ken dat groeplede van mekaar afhanklik is vir die leerprosce en spanpunte

slegs verdien kan word as groeplede mekaar help. 'n Gunstige leerklimaat

is dus ampe.: ingebou in die konsep '.fan ko~peratiewe leer aangesien groep

lede "verplig" word om saam te werk. Si~n hoofstuk vyf, afdeling 5.4.1 vir

'n bespreking oor motivering en beloning as komponente van ko~peratiewe

leet'.

Die onderwyser moet dus poag am 'n positiewe onderrig-en-Ieerklimaat daar

te stel sodat die groep en die individuele groeplede hulle volle potenJiaal

kan ontwikkel.

2.5 SAMESTELLING VAN GROEPE

Die sames telling

die effektiwiteit

ser beheer het.

van groepe is een van die belangrikste veranderlikes wat

van kleingroepwerk kan belnvloed en waaroor die onderwy-

2.5.1 Kriteria vir groeperinA

Leerlinge word vir didakti~se kleingroepwerk gewoonlik in homogene of hete

rogene groepe geplaas. Die algemeenste kriteria wat in hierdie verband ge

bruik word, is intelligsnsievermo~. akademiese prestasie, aa~leg, belang

stelling, gealag en ouderdom.
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GROEPERING

---------------------------Hom0geen Heterogeen

I
-vermo~ (ability)

-akademiese prestasie

-aanleg of vakkennis

-geslag

-ouderdom

-belangsteEing

Groepe gewoonlik deur

onderwyser saamgestel

2.5.2 Groepsamestelling

Samevoeging van a1 die krite

ria onder homogeen genoem

Groepe saamgestel deur

AA
ervaring inligtingstabe1 vrye keuse

2.5.2.1 Homogene/heterogene groeperiag

Uit die 1iteratuur (Swank et aI, 1989:62) is dit duidelik dat die polemiek

random homogene of heterogene groepering steeds voortduur. Purdom (in

Slavin, 1988:68) verwys selfs na literatuur van 1917 in hierdie verband en

spreek sy misnQ~ uit dat 1eer1inge vir 'n baie lang tydperk hoofsaaklik vol

gens die persoonlike indrukke van die onderwyser, in plaas van grondige

feite. gegroepeer is. Miller (1984:69) beweer dat homogene groepering van

leerlinge vir onder.rigdoeleindes veral in die VSA groot byval vind, maar

dat hip.rdie manier van groepering op tradisie eerder as op navorsing ge

baseer is.

Deur leerlinge homogeen volgens vermo~ te groepeer, word gepoog om die pro

bleem van massa-opvoeding aan te spreek waarin die individualiteit van die

leerling buite rekening gelaat word (Slavin, 1988:68), Sharan et a1

(1976:4) beweer dat homogene groepering 'n poging is om die druk op die
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onderwyser te ver1ig sodat hy meer individuele aandag aan die groepe kan

gee wat nie so uiteen10pend van aard is nie. Grant et a1 (1986:47) en oak

Swank (1989:64) ondersteun hierdie siening en beweer dat dit nie net wat

onderrig betref meer effektief is nie, maar dit is ook meer doeltreffend

ten opsigte van klaskamerorganisasie en -bestuur.

'.ranEen die a1gemeenste besware teen die groepering van leerlinge volgens

vermo~ of prestasie is dat die swakker leerlinge ge~tiketteer word. Hier

die stigma k~n vir sODmige leerlinge vir die res van hulle lewens bybly

(Persell ~e~t__=a=l in Slavin, 1988:68; Jongsma, 1985:919; Grant et al,

1986:47).

Op akademiese gebied word daar soms teen leerlinge wat in swakker groepe ge

plaas is, gediskrimineer. Slavin (1988:68) beweer dat onderwysers geneig

is am laer verwagtings van swakker groepe, te koester. Jongsma (1985:919)

verwys na verskillende bevindings wat hierdie argument steun:

Onderwysers is geneig am die werk teen 'n stadiger tempo vir swakker

leerlinge aan te bied.

Minder uitdagende onderrigmateriaal word vir swakker groepe gebruik.

Onderwysers spandeer minder tyd aan lesvoorbereiding vir swakker

groepe.

Onderwysers spandeer effektief minder tyd aan take (on task time).

Onderwysers neem meer dissiplin~re aksies teen swakker graepe.

Leerlinge wat in swakker graepe gegroepeer is, wor veral van die stimuler

ing en andersteuning van leerlinge wat akadeillies ste ':~r is, ontneem as wan

neer hulle in heterogene graepe geplaas sou word.

Homogene groepering kan veral in die primere skool effektief aangewend word

vir sommige leesaktiwiteite en Wiskunde. Slavin (1988:69) beveel aan dat

leer1inge vir die grootste dee1 van die dag in heteragene groe"f~ werk, maar

vir sommige leesaktiwiteite en Wiskunde in homogene groepe werk. Vir

Slavin hou dit drie voordele in:

As leerlinge vir die grootste deel van die dag in heterogene graepe

funksioneer, identifiseer hulle met daardie graep.
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Leerlinge word gegroepp.er vol~ens hulle verma~ in 'n spesifieke vak.

Hierdie wyse van groepering is meer buigsaam as wanneer leerlinge

volgens vermo~ vir 'n taak gegroepeer word. Leerlinge kan maklik van

ean graep na 'n ander oorgeplaas word en dit is ook minder ontwrigtend.

Die afleiding kan dus gemaak word dat homogene of heterogene groepering nie

uitslui~ lik vir aIle omstandighede aangewend kan word nie, maar dat die on

derwyser die effektiefste groeperingstelsel sal gebruik vir spesifieke om·

standighede. Slavin (1988:69) kon egter geen bewyse uit veertien navor··

singsprojekte vind am te bewys dat leerlinge wat homogeen volgens vermo~

(ability' egroepeer is, enigsins beter presteer het as heterogene groepe

nie.

Vir die doel van kleingroepwerk word verkies dat leerlinge in heterogene

groepe saamgegroepeer word, aangesien bogenoemde besware sodoende moontlik

uitgeskakel kan word. Een van die kerndaelstellings van kotiperatiewe leer

is juis am gesonde kompetisie tussen groepe te bevorder. Om hierdie begin

sel te laat realiseer, moet groepe dus 'n gelyke kans h~, en dit is slegs

moont1ik met heterogene groepe. Sharan et a1 (1976:8) vat die beginse1

soos volg kernagtig saam: nTha different interests, backgrounds, values

and abilities, of the members are in fact the group's greatest asset and

source of its potentially creative experience".

Onderwysers

elke groep

beskik.

moet dus poog am groepe vir kleingroepwerk so saam te stel dat

oor die grootste aantal vaardighede moontlik in sy groep moet

Vir die

wees am

spaar.

leerkragte

der.

doel van nasorgwerk, remedi~ring en verryking mag dit raadsaam

leerlinge weer homogeen te groepeer am onder andere tyd te be

In die junior prim~re afdeling (sub. A tot standerd een) verkies

am met homogeue groepe te werk aangesien hulle so vinniger vor-

2.5.2.2 Deur wie moet die groep saamgestel word?

'n Ander polemiek wat gewoonlik random groepwe_.~ ontstaan, is of klein-
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groepe deur die onderwyser of deur die leerlinge self saamgestel moet word.

Volgens die demokratiese beginsel behoort leerlinge toegelaat te word om

hulle eie groepe te vorm. Dit impliseer dar groeplede mekaar goed sal ken

en nie net tot die groepgees sal bydra nie, maar oak moantlik die kammuni

kasie en interaksie van die groep sal bevorder. Ongelukkig beteken dit ook

dat een van die doelstel" tngs van groepwerk, naamllk sosialisering en aan

passing by ander leerlinge, in die slag kan bly. Ongestruktureerde inter

aksie of blote geselsery mag egter ook aanleiding gee dat die opdrag of

taak nie voltooi sal word nie. 'n Ander nadeel van hierdie beginsel is dat

dit aanleiding kan gee tot kliekvorming. Dit kan beteken dat sommige leer

linge uit groepe uitgesluit kan word wat 'n traumatiese ervaring mag wees.

Aan die ander kant is hierdie groepe nie heterogeen effek~ief saamgestel

vir kleingroepwerk nie.

On;, hierdie probleem te oorkom, kan die onderwyser van 'n inligtingstabel

gebruik maak waarin daar gedeeltelik aan ale leerling se voorkeur voldoen

kan word. Elke leerling moet die name van ten minste vier ander leerlinge

neerskryf om aan te toon saam met watter persone hulle in die graep wil

wees. (Sien diagram z.e). Die nadeel van hierdie stelsel is dat dit baie

tyd in beslag neem om groepe saam te stel.

My naam is ..................•

Ek sal graag saam met die volgende vier persone wil werk:

1

2.

3.

4.

Ek het die naam van die persoon onderstreep wat volgens my mening die

groepleier moet wee8.

Diagram 2.e
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Die onderwyser is die geskikste ?ersoon om geba1anseerde heterogene groepe

vir kleingroepwerk saam te stel. Soms word na hierdie groepering verwys as

outokratiese groepering (Metrnwich, 1977:141). Die plasing van ongewilde

leerlinge kan soms'n bai~ delikate saak wees (Kaye et aI, 1971:49). H:Ler

moet die onderwyser sy fyn oordeel en ervaring gfbruik.

Leerlinge

word nie,

1976:35).

met botsende persoonlikhede moet nie in diesel~~e groep geplaas

aangesien dit die groepfunksionering kan belemmer (Sharan et aI,

Leerlinge met

hulle maksimale

aI, 1976:35).

spesifieke probleme moet baie selektief geplaas word, sodat

ondersteuning van hulle ~roeplede sal ontvan~ (Sharan et

Dit is dus baie duidelik dat groepsamestelling nie so eenvoudig is as wat

dit op die oog af lyk nie. Jacques (1984:137), diagram 2.D, gebruik die

twee determinante groot;klein groepe en met/sander onderwyser am hierdie

komplekse saak te illustreer.
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IMet tutor I
4~

Kontrole Tutor bly op die agtergrond.

maar sy teenwoordigheid kan

aityd gevoel word.

Tutor dominansie

Korter meer informele!

bydraes Langer en meer formele1
bydraes

GroepeFisiese nabyheidgroepe

Kle iner 14-----------1-1----f------------+-----....."1 Groter
J. Subgroepe Fisies verwyderd -,

kan vorm

Samewerking Verskeidenheid idees 1
Kompetisie t

Vinnige besluitneming

Kohesie

Stadige, pynlike besluitneming

Wanorde, konflik, groep breek

op

Outonomie

I Sender tutor I

Die korter pyle dui moontlike variasies van die betrokke eienskap in die

tabel aan.

Diagram 2.D

Die onderwyser sal dua deeglik moet beplan indien hy sy groepe so wil saam

stel dat onderrig en leer effektief kan plaasvind.

Dit is raadsaam om van ysbrekeraktiwiteite gebruik te maak as die groeplede

mekaar nie goed ken nie of wanneer daar met kleingroepwerk begin word.
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2.5.3 Groepgrootte

Die groepgrootte is die aantal groeplede waaruit 'n groep be9taan. Die

groepgrootte het 'n direkte invloed op die effektiwiteit waarmee die groep

funksioneer (Park, 1983:149).

Volgens Gale (1974:16) is daar veral twee determinante wat die groepgrootte

bepaal, naamlik die kompleksiteit van die taak en individuele liddeelname.

(Sien diagram 2.E)

GROEPGROOTTE

10

9

Verminder om maksimum

deelname te verseker

Diagram 2.E

, ,
'.' 8 "
• 0:. • ~. ,
'. 7 .'....
:' 6· '.....
" 5 '....

3

2

Vermeerder soos

kompleksiteit van taak

toeneem

Die gedeelte in die raampie stel die variasies in groepgroottes voor wat

die algemeenste gebruik word.

Sharan et al (1976:30) en Kaye et-!l (1971:49) stel die doelstelling van

die groep as die belangrikste bepaler van die groepgrootte. Wanneer die

doelstel1ings vir die les duideliker geformuleer is, kan die onderwyser

bepaa! wat die optimale groepgrootte sal wees (Johnson et aI, 1984:26).

Die volgende faktore kan die groepgrootte bepaal (Johnson et aI, 1984:26):

Soos die groepgrootte toeneem, behoort die verskeidenheid van vaardig

hede en talente binne die groep ook te vermeerder. veral as die groepe

gebalanseerd saamgestel word.
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Hoe grater

binne die

neer.

die groep word, hoe moeiliker word dit om die aktiwitG_te

groep te kotirdineer ten einde effektief as groep te funksio-

tyd daar vir kleingroepwerk beskikbaar is, hoe kleiner moet

wees, sodat elke lid die maksimum tyd kan hA om insette te

nie annodige tyd nog aan organisasie afgestaan hoef te word

Die hoeveelheid

bepaal.

Hoe minder

die groep

lewer en

nie.

beskikbare bronnemateriaal kan ook die groepgrootte

'n Verandering in groepgrootte kan egter verskeie aktiwitei~e in die groep

belnvloed:

Leerlingprestasie neem af as die groepgrootte toeneem en die grootste

verskille kom veral voar tussen graepe van tussen een en tien lede

(Glass et al in Sindelar, 1984:178).

Hoe kleiner die graep is, hoe grater is die kanse dat die vertroue en

intieme verhoudings binne die groep sal toeneem (Jacques, 1984:1~5).

Hoe kleiner die groep is, hoe meer geleenthede is daar vir individuele

lede om aan die interaksieproses binne die groep deel te neem (Jacques,

1984:135). As die groep te groot is, sal die verskil in die hoeveel

heid kommunikasie tussen dominante en passiewe groeplede ook toeneem

(Sharan et al. 1976:30).

'n Toename in groepgrootte kan moontlik die databank en vaardighede wat

tot die groep se beskikking is, varhoog (Park, 1983:149). Park waarsku

egter dat daar 'n optimum groepgrootte is wat in hierdie verband bereik

kan word. Aan die een kant sal 'n toename in groepgrootte 'n moontlike

toename in vaardighede tot gevolg he, maar aan die ander kant kan te

veel groeplede die individuele deelname en groepeffektiwiteit bena

deel. 'n Groe~ moet dus groat genoeg wees sodat produktiewe verwissel

ing van verskillende idees kan plaasvind (Sharan et al, 1976:30).

Alhoewel die besinning oor die optimum groepgrootte nag anbesljs is, sal

die volgende faktore dit bepaal (Park, 1983:153):

aard van die groepdoelstellings
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kundigheid van die groeplede om in groepe te funksioneer.

die aantal leerders wat geakkommodeer moet word.

die beskikbare ruimte en fisiese fasiliteite.

Kaye et a1 (1968:49) stel voor dat die grnepe nooit kleiner as drie of

groter as agt moet wees nie. Die "ideale" groepgrootte word op vyf gestel

(Park, 1983:154; Bales in Metrowich, 1977:140).

Daar word aanbeveel dat beginneronderwysers en onderwysers wat min onder

vinding van kleingroepwerk het, veral met kleiner groepe van drie of vier

leerlinge moet begin.

Die probleem in die meeste prim~re skole is egter dat die huidige fisiese

fasiliteite 1eerlinge verplig am twee-twee in 'n bank te sit, met die ge

volg dat groepe uit vier of ses lede moet bestaan. Hierdie probleem kan

wel tot 'n mate oorkom word deur van los stoele gebruik te maak.
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2.6 BASIESE IMPLEMENTERINGSFASES VIR KLEINGROEPWERK

Die volgende basiese stappe kan as riglyne vir die implementering van

kleingroepwerk gebruik word:

neegljke BEPLANNING

ORGANISERING~

J
ONDERWYSERINSET

KLEINGROEPWERK

1
TERUGVOERING -===:::::=::::=

1 -
EVALUERING

Doelstellings

Sames telling van groepe

Beplanning van take

Fisiese gereedmaking van klaskame~

Plaas leerlinge in groepe

Verduideliking van prosedures

Uitdeel van take

Om basiese begrippe te verduidelik

Taak gee duidelike riglyne:

Groepwerkmetodes

In groepverband

Individue

Onderwyser

Leerlinge

Klimaatskepping moet nie as 'n eenmalige stap gesien word nie, maar behoort

'n deurlopende proses te wees om groepwerk te stimuleer.

2.7 SAMEVATTING

Om leerlinge eenvoudig in ~~oepe te plaas beteken nie dat daar effektiewe

groepwerk sal plaasvind nie. Leerlinge is individue met verskillende houd

ings en persoonlikhede wat elkeen oor 'n sekere mate van ervaring beskik

(Gale, 1974:7). Kleingroepwerk behoort egter nie maar net af en toe op 'n

probeer-en-tref grondslag deur onderwysers as onderrigmetode aangewend te

word om hulle eie onderrigstrategie af te wissel nie. Barnett (in Klein.

1985:579) waarsku juis in hierdie verband: -Groupwork is not a quick

fix-. Kleingroepwerk is 'n ingewikkelde en kompleks~ onderrigmetode met
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baie potensiaal. maar atel veral twee groot voorwaardes. Eerstens sa1 on

derwysers en aspirantonderwysers deeglik in hierdie tegnieke opgelei moet

word om leerlinge stap vir stap deur hie~die proses te lei. Tweedens sal

leerlinge oak deeglik geskool moet word in vaardighede soos kommunikasie,

probleemoplossingtegnieke. konflikhante~ing, sosialisering en leierskap ten

einde effektief aan kleiligroepwerk deel te neem. In hoofstuk vier word

twee van hierdie probleme, naamlik kommunikasie en probleemoplossing be

spreek.

Indien die leerkrag daarna wil streef om gro~pwerk effektief in 9y klas

kamer toe te pas, sal beide die leerkrag en leerling se rolle drasties her

skryf moet word. In hoofstuk drie sal hierdie nuwe rolle bespreek word.
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HOOFSTUK DRlE

DIE ROL VAN DIE.ONDERWYSER EN LEERLINGE TYDENS KLEINGROEPWERK

3.1 INLEIDING

Wanneer kleingr~eponderrig as onderrig- en leermetode met tradisionele on

derrigmetodes, byvoorbeeld di.e voordrag of Iesingmetode vergeIyk word, sal

daar kenmerkende verskille aangetref word. Een van die belangrikste klem

verskuiwings wat sal plaasvind, is gele~ in die rolverandering wat die

leerder en leerkrag sal ondergaan. Die doel van hierdie hoofstuk is nie

om strakke, resepmati~e funksies van die leerkrag en leerder te omskryf

nie, maar eerder om na 'n verskeidenheid van rolle te kyk wat deur hulle

vervul kan word, en juis hiermee aan te toon dat rolveranderings die leer

krag en die leerder in staat stel am by veranderende omstandighede aan te

pas. Die leerkrag kan nie verwag am suksesvol met die onderrig-en-leer

gebeure te wees as hy deurlopend een onderrigstyl in aIle omstandighede

wil toepas nie. Geen twee groepsituasies ka•• identies wees nie. wHier

die ongelyksoortigheid word deur 'n verskil in onder meer doelstellings,

aard van aktiwiteite. groepsamestelling. groepgrootte. intrinsieke en eks

trinsieke gemotiveerdheid van die leerders en die gesofistikeerdheid van

fisiese fasiliteite teweeggebring W (Park,1983:264).

3.2 KLEMVERSKUIWING VAN LEERKRAG NA LEERLING

Groepwerk is 'n meer demokratiese en leerlinggesentreerde

die onde~~ser en die leerling se rolle verander ingrypend.

word meer aktief betrokke by die onderrig-en-leerproses.

aan die bepl~nning, neem besluite en los probleme op terwyl

hierdie aktiwiteite bestuur en monitor (Kraft, 1985:151).

benadering en

Die leerlln6e

Hulle d0en me~

die ondel.;wyser

Park (1985:283) beweer dat leerlinge deur middel van groepwerk grvtcr ver

antwoordelikheid vir die verioop van die onderrigleergebeure in die klas

kalaer aanvaar. Hiermee word die Iangtermynideaal gestel om ~ie leurling
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tot ·selfatandige. onafbanklike en outonome student te bevorder·.

Die hele konsep van kotiperatiewe leer wat volledig in hoofstuk vyf be

spreek word, motiveer eintlik die leerling am in 'n groter mate by sy eie

en sy maats (groeplede) se onderrig-en-leerproses betrokke te raak.

White (1986:88) beweer dat een van die grootste swakhede van heelklasonder

rig is dat dit onderwyser-gerig is. Indien ons leerlinge wil oplei om

self inligting na te vors, te evalueer en te selekteer en kommunikasie- en

probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel, sal die fokus van die onder

rig- en leerproses na die leerling moet verskuif, sodat hy dit self kan

ervaar. Die ou bekende spreekwoord bly steeds van pas: ·What I hear,

I forget; What I see, I remember; What I do I know·

Kleingroepwerk in die klaskamer bied die ideale geleentheid om hierdie

doel te verwesenlik. Volgens Cawood (1980:26) kan groepwerk as didaktiese

werkwyse juis daarin slaag om leermeesteroorheersing in die onderrig-leer

situasie uit te skakel.

Wanneer die didaktiese driehoek as vertrekpunt geneem word, kan die klem

verskuiwing wat kleingroepwerk ten doel het, duidelik gell1ustreer word.

In 'n tipiese didaktiese situasie word die verhouding tussen die drie hoof

komponente, naamlik die leerling, leerkrag en leerstof of inhoud met 'n

gelyksydige driehoek voorgestel (Hanekom, 1982:147). (Sien diagram 3.A).

Leerling

Diagram 3.A

..... ....

Metode(s)

Leerstof

Hierdie voordragmetode was in die vroe~ tagtigerjare steeds die vonrkeur
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onderrignletode van die meeste lserkragte (Cawood, 1980:24). Sedertdien

het daar 'n klemverskuiwing na ander onderrigmetodes soos groepwerk plaas

gevind. Volgens die voordragmetode vorm die ondervTyser en die leerstof

wat hy oordra, die fokuspunte van die didaktiese driehoek, terwyl die leer

ling hoofsaaklik 'n passiewe rol vervul. Diagrammaties kan die didaktiese

dr.iehoek wat die voordragmetode illustreer, soos volg daar uitsien. (Sien

diagram 3.B).

Leerkrag

Leerstof

Diagram 3.B

\ ,
\ ,,,,,

0-, ..... ,
/

/, Leerling

Kleingroepwerk is 'n paging om die leerling en die leerstof nader aan

mekaar te bring. Kotiperatiewe leer sal die mili.eu skep wear leerling en

leerstof nade~ aan mekaar sal beweeg. Die fokus val nou meer cp die

leerling en die leerstof, terwyl die leerkrag meer op die agtergrond tree

en as stille leier en hulpverlener optree. (Sien diagram 3.C)

Leerling

Leerstof

Diagram 3.C

"" .....
..... -O-
f

I
/

I
I

-- - Leerkrag
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3.3 DI~ INVLOED VAN DIE ONDERWYSER OP GROEPWERK

3.3.1 Gesag en vryheid as determinante van effektiewe groepwe~k

3.3.1.1 Vryheid

Groepwerk impliseer selfwerksaalriheid wat beteken dat leerlinge die geleent

heid gegun moet word am self sekere aktiwiteite te beplan, self besluite

te neem en self probleme op te los. Se~fwerksaamheid is on1osmaaklik ver

bind aan die konsep vryheid. Indien die onderwyser die nodige klimaat vir

kleingroepwerk wil skep, sal hy duidelik oar die konsep van vryheid moet

besin.

Kaye et al (1971:4-6) beweer dat vryheid as een van die kernelemente van

groepwerk beskou kan word. Leerlinge behoort genoeg vryheid gegun te word

om met selfvertroue aan groepwerk deel te neem en dus self verantwoordelik

heid vir die leerproscs te aanvaar. Hierdie vryheid beteken nie algehele

of ongekontroleerde vryheid wat impliseer dat leerlinge kan doen wat hulle

wil nie.

Groepwerk moet noodwendig deur deeglike beplanning en strukturering vooraf

gegaan word (Cawood ~al, 1980:29), sodat die leerlinge kan weet binne

watter grense hulle vryheid strek. Die sukses en die gladde verloop van

kleingroepwerk •depends entirely, on the systematic planning in advance,

and on the preparation done by the teachers (Lawrence, 1967:9).

Onbeperkte vryheid kan nie net lei tot wanorde nie, maar kan oak 'n gevoel

van onsekerheid by leerlinge skep. Leerlinge moet egter in die didaktiese

situasie genoeg vryheid gegee word am te eksperimenteer en selfs uit hulle

fouta te lber. KIn the group system, the student discovers his strengths

and weaknesses himself as he sees his behavior in the light of others, and

he modifies his attitudes or strategies as he sees that there are as many

alternatives to them as there are members of the group· (Abercrombie,

1971:4).

Bramley (1979:104) waarsku egter dat die groep waarskynlik sal faal as die

leerkrag die volle verantwoordelikheid aan die groep oordro.
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Hierdie bewering word oak deur Strang (1958:81) gesteun veral in gevalle

waar die groepbegeleier h00~saaklik 'n outokratiese leierskapstyl open

baar. In die pr~~re skoal sal die leerkrag duidelike riglyne moet gee en

grense moet afbak~n waarbinne die groep hulle vryheid kan beoefen. By

Reid (1987:80) bestaan daar geen twyfel dat riglyne noodsaaklik is nie:

·Without guidelines, small groups become large problems·.

Die onderwyser as fasiliteerder moet egter die fyn balans tussen vryheid

en beheer probeer handhaaf (Collins, 1986:52). Die fasiliteerder sal uit

die aard van sy rol 'n lae profiel handhaaf, maar moet waar nodig betyds

ingryp en raad gee sodat groepwerksessies vir aIle groeplede produktief

sal wees.

Vryheid impliseer oak groter verantwoordelikheid. Die mate van vryheid

wat die leerlinge sal ontvang, sal van 'n paar faktore afhang:

Die standerd waarin die groepwerk gedoen word.

Die ouderdom van die leerlinge. Hoe ouer die leerlinge is, hoe meer

vryheid ken die leerkrag aan die leerlinge gee.

Die aard en omvang van die taak wat aan die leerlinge gegee word. In

dien die taak vereis dat die leerlinge die klaskamer moet verlaat om

aIleen buite of in die biblioteek te gaan werk, sal die onderwyser

noodwendig meer verantwoordelikheid aan die groep moet toeken.

Die gestruktureerdheid van die taak. Indien die taak sterk gestruktu

reerd is en stap vir stap uitspel wat die leerlinge moet doen, bied

dit aan die leerlinge min vryheid om kreatief te wees, maar aaL die

ander kant behoort die groeplede presies te weet wat hulle moet doen.

Kaye et al (1971:4) vat die fyn balans tussen vryheid en struktuering

soos volg saam: ·Children need the security afforded by a framework

for their actions; they also need freedom to manipulate within that

framework·.

Die leerlinge se ondervinding van kleingroepwerk. Hoe meer ondervind

ing die groep in groepwerk opdoen en met groter seIfvertroue daaraan

deelneem, hoe meer vryheid behoort die onderwyser aan die graep te

gee.
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Vryheid en kontrole gaan dus hand aan hand. Die onderwyser sal geree1d

moet ev~lueer en monitor of die onde~skeie groepe k1eingroepwerk as onder

rigmetode bemeester het of nie. Soos die groep groei in hulle bemeester

ing van groepwerk, behoort hulle meer vryheid te ontvang. Die ontwikke1

ing vir groter onafhanklikheid by groepe onthef egter nie die onderwyser

van die verantwoordelikheid wat hy teenoor sy lee.linge het nie. nit gee

hom egte~ meer tyd om aan afhanklike groepe en ander groepaktiwiteite

aandag te gee.

3.3.1.2 Gesag

Die onderwyser sal seker altyd deur primQre skool leerllnge as 'n gesags

figuur beskou word. Die gesagsrol wat die leerkrag in die klaskamer ver

vul, sal tot 'n groot mate bepaal hoe suksesvol leerlinge k1eingroepwerk

sal bemeester, Die persepsie wat die leerkrag van sy eie gesag het, sal

bepaa1 hoe die leerkrag in die klaskamer gaan optree (Hanekom, 1985:38),

terwyl die leerlinge se persepsie van die leerkrug se gesag, sal bepaal

hoe hulle tydens groepwerk gaan reageer. Rudduck (1979:3) sonder juis die

leer1inge se signing van die tradisionele gesagsrol van die onderwyser uit

as een van die moontlike redes waarom leerlinge trsag is om san

groepbesprekings deel te neem.

Jacques (1984:145) beweer dat die leerkrsg baie moeilik van sy gesagsrol

geskei kan word: B the tutor will be an authority figure no matter

how he may try to minimize itB, Hanekom (1985:38) beweer dat daar op

enige gegewe oomblik in die klaslokaal 'n gesagstruktuur bestaan, waarin

die leerkrag die invloedrykste persoon is, of ten minste die potensiaal

het om dit te wees.

Wanneer 'n leerkrag by 'n groep leerlinge aansluit wat met kleingroepwerk

besig is, sal die groep die leerkrag onmiddellik as gesagspersoon en leier

sien (Stenhouse, 1979:7). Stenhouse beweer ook dat daar twee soorte gesag

in hierdie gesagsposisie gesien kan word.

(in Laing, 1976:21)

both in &uthority

konsepte duidelik

Peters

BBe is

hi~rdie

onderskei duidelik tussen hierdie konsepte:

and an authority·. Stenhouse (1979:7) het

van mekaar onderskei: Die leerkrag is Bin
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authority R as verteenwoordiger van die skool as opvoeder. Leer-linge is

uiters skraal,

heid, omdat die

gevslle op baie

van sy vak is,

slagoffer wees,

voortdurend bewus van hierdie gesagsposisie van die leerkrag<

Terselfdertyd is die 1eerkrag ook Ran authorityR omdat hy as kenner van

8y vakgebied beskou word. Stenhousg (in Laing, 1976:21) beweer dat die

respek wat leer1inge vir die leerkrag se gesagsposisi~ het, eerder toege

skryf kan word aan sy gesagsposisie as vakkenner en nie soseer ean 8y ge

sagsposisie as profession~le persoon nie.

Volgens Jacques (1984:146) mag sommige onderwysers 'n probleem cndervind

wanneer bogenoemde gesagsposisies bedreig word en bestaan die moontlikheid

dat die onderwyser 'n outoritere leierskapstyl kan aanneem om sy posisie

te verdedig. Die kause dat so iets in die primare skoal k~n plaasvind, is

maar in die sekondere skool is dit 'n besliste moontlik

interaksie tussen die leerkrag en die leerlinge in sommige

ho~ vlak kan geskied. Die onderwyser wet vie 'n kenner

of nie dissipline kan handhaaf nie, kan moontlik 'n

Een van die doelstellings van groepwerk is am leerlingleierskap te ont

wikkel, en die leerkrag sal dus b?reid moet wees om sy gesag gedeeltelik

aan groepleiers oor te dra (Cawood et aI, 1980:28).

Die onderwyser behoort sy dominerende rol cor leerlingdenke prys te gee en

hulle te lei om hulle eie vermo~ns en vaardighede in die groep aan te wend

ten einde die taak te voltooi. Tydens die toepassing van die konsep van

koBperatiewe leer word groeplede as 'n belangrike kennisbron aangewend.

Die onderwyser moet die leerlin&e dus speen van die feit dat hy die enig

ste kennisbron is (Parker, 1985:54).

Hierdie outoriteitsposisie van die leerkrag skep sekere verwagtings by

leerlinge:· ..• students brought up in our system expect him to play the

Lole of the instructor in a sense that they expect him to take responsibi-

lity for their learning.

(Rudduck, 1979:21).

Thsy assume an attitude of dependence R

Aan die anderkant beweer Bramley (1979:100) dat as die leerkrag die rol
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van gesagspersoon oorspeel e~ homself as die enigste kennisbron beskou,

terwyl die leerlinge passief sit en eintlik liverplig II word om hierdie in

ligting of kennis te aanvaar, dit aanleiding kan gee tot 'n groepklimaat

-which is sullen and rebellious. deceptively obedien.t or plain bored-.

Daar is steeds baie geleenthede in die klaskamer wanneer die leerkrag as

vakkenner sekere kennis ean die leerlinge sal onderrig, maar tydens klein

groepwerk word van die leerlinge verwag om in 'n mate self verantwoordelik

heid vir die leerproses te aanvaar en die leerkrag as konsultant te raad

pleeg.

3.3.2 Die invloed van enkele leierskapstyle op groepwerk.

Leierskap as sodanig is 'n omvangryke terrein en daar sal vir die doel van

hierdie studie slegs kursories ns enkele leierskapstyle gekyk word. Hier

mee word nie gelmpliseer dat leierskep 'n onbelangrike komponent van groep

werk is nie, inteendeel, Jeierskapontwikkeling is een van die doelstel

lings waarna met groepwerk gestreef word.

3.3.2.1 Navorsing van Lewin. Lippitt en White

Die bekende navorsing wat deur Lewin, Lippitt en White gedoen is, kan as

vertrekpunt geneem word. Hu1le het die uitwerking van onderskeidelik outo

kratiese, demokratiese en laissez faire leierskapstyle op die groepproses

ondersoek. Die belangrikste bevindings in hierdie verband kan soos volg

saamgevat word:

(a) Outokraties

Lede is meer afhanklik 'Tan die leier.

Sta tusverwen:ing word grootliks deur die leier beheer.

Groeplede is meer prikkelbaar en aggressief.

Ho~r produktiwiteit es by ander graepe word gelewer, maar

produktiwiteit het gedaal as die groepleier die groep verlaat.

HoMr spanning word deur die groeplede ervacr.

(b) Dt'mokra ties

Lede toan laer vlakke van vyandigheid en aggressie.
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Meer vriendelike kontak word tussen groeplede en Leier ervaar.

Produksie is nie noodwendig ho~r nie, maar die kwaliteit weI.

Lede is meer verenig in hulle weerstand teen kritiek.

(c) Laissez faire

Lede neem meer verantwoordelikheid en inisiatief vir die verkryging

van inligting.

Lede word meer produktief as die groepleier die groep verlaat.

(Joubert et a1, 1972:251-253: Kaye et a1,1971: 88-93; Lewin in Latham,

1987:59)

Lewin se bevindings impliseer dat 'n demokratiese leierskapsty1 beter as

'n outokratiese leierskapstyl is. Die grootste leemte in Lewin se teorie

word deur Davey (1969:185) soos volg saamgevat: " .• (it) does not allow

for the possibility that leadership style might profitably be varied to

meet the demands of different sit\~tion9 and the distinction between teach

ing style and teaching method is blurred".

Om Davey se stelling te ondersteun weerl~ Adams (1954:425) en Shaw

1955:216) Lewin se teorie met hulle navorsing wat daarop dui dat 'n outo

kratiese leierskapstyl in sekere omst&odighede baie effektief kan wees.

In die klaskamer sou dit eenvoudig beteken dat daar van die oaderwyser ver

wag sal word am outokraties op te tree indien hy dissiplin~re probleme in

sy k1askamer ondervind.

Leierskapuitoefening is l:lltier kompleks as wet Lewin se navorsing wil voor

gee. Ross en Hendry (in Jacques, 1984:31) beweer dat leierskap waarskyn

lik as 'n interaksie tussen die volgende vier veranderlikes gesien kan

wo-.:d:

persoonlike faktore;

die houding en behoeftes van die "volgelinge" op 'n spesifieke tyd;

die struktuur van die groep;

die situasie.

Aangesien bogenoemde veranderlikes nie staties is ni~, kan beweer word dat
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leierskap 'n dinamiese proses is. Dit beteken dat die leier (in didaktie

5e situasie die onderwyser) nie 'n vaste leierska~styl in aIle omstandighe

de kan toepas nle. am effektief as leier of begeleier vir groepe op te

tree, sal die onderwyser sy leierskapstyl moet aanpas am vir hierdie veran

derlikes voorsiening tIe maak. Tydens l<dngrce::'1'erk sal die onderwyser sy

leierskapstyl voortdurend moet aanpa R .:; .'",; I; hi,". -:-di8 onderrig-en-leermetode

tot sy reg kan korn.

3.3.2.2 Leierskapstyle in die klas:'''!.iD.\:G:

(a) Outokratiese styl

Swartz (1979:9) beskry£ outokratiese leierskap as 'n leiergesentreerde

leierskap waar die leier, heerser, bevelvoerder of besluitnemer bly. 'n

Outokratiese leierskapstyl verteenwoordig dus die tradisionele Ieerkragrol

waar die onderwyser as die bron van aIle inligting gesien word en aIle pro

sedures en metodes aan leerlinge dikteer (Hill, 1979:62). In hierdie orn

standighede word hoofsaaklik van die voordragmetode gebruik gemaak waar

die onderwyser as die kennisoordraer beskou word, terwy1 Ieeriinge passief

moet sit en luister.

Hanekom (1985:40) beskryf die onderwyser wat van 'n outokratiese benader

ing gebruik maak se rol as 'n gesagspersoon of regisseur. Hierdie leer

krag glo aan sy bescndere leiersposisie en wil die Ieeriinge wat aan hom

toevertrou is na die hoogste moontlike ontwikkelingsviak lei. Hierdie on

derwyser is ook daarvan oortuig dat die kind die noodsaaklikheid van vol

wasse Leiding besef. In die prirn~re skool behoort die klem beslis rneer op

leiding en opvoeding as op kennisoordrag te val.

Enkele opvallende besware teen voordrag as enigste metode, word kursories

genoern (Cawood, 1980:25):

Eenrigtingkommunikasie bied geen of beperkte geleentheid vir deelnarne

deur die toehoorders.

Die metode is leerkraggesentreerc en daarmee Gok vakgesentreerd en nie

leerlinggesentreerd nie.

AIle onderwysdoeistellings kan nie met hierdie metode bereik word nie.
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Dit is nie bevorderlik vir inisiatief en leerlingself~Terksaamheidnie.

Dit kan dissiplin~re probleme tot gevolg h~, want die leerder het 'n

lae weerstand teen verveling. Hierdie probleem is spesifiek by die

prim~re leerling van belang.

(b) Demokratiese styl

Demokratiese leierskap word deur Swartz (1979:9) beskryf as 'n groepge

sentreerde leierskap wat nou verwant is aan die groepfunksieteorie. ·Vol

gens hierdie teorie is leierskap nie iets wat 'n leier het of nie het nie,

maar weI iets wat gebeur in en met '0 groep wat saakmaak • (Swartz,

1979:9).

'n Demokratiese leierskapstyl bied aan die leerlinge die geleentheid vir

vryheid van denke en spraak en ook om te groei tot selfverantwoordelikheid

(Hill, 1979:62). Die onderwyser wat 'n meer demokratiese benadering tot

die klaskamergebeure openbaar, word deur Hanekom (1985:40) as 'n gidsper

soon of draaiboekskrywer beskryf. Hierdie onderwyser tree didakties be

sander soepel ap en laat veral baie ruimte vir insidentele leerervarings.

Tydens klein?roepwerk sou dit bateken dat aIle lede 'n inspraak in die

groepproses het en dat geen lid se bydrae as te gering geag sal word nie.

(c) Vrypteuel-Ieierskap

Swartz (1979:9) beweer dat daar soms ten onregte na hierdie styl as 'n

J.'l.issez faire of laat-maar-loop leierskap verwys word. In h· ,..die omstan

.:.ghede word sekere situasies geskep waat die individu of groep vir hom

self moet besluit.

Hill (1979:6) verkies eerder am die term nie-rigtinggewend (non-directive)

in hierdie verband te gebruik. Die onderwyser wat hierdie styl gebruik

sal nie die groep se denke vol gens sy siening rig nie, maar eerd~r as 1uis

teraar optree en die groep lei om hulle eie idees uit te bou en te benut.

Valgens Hanekom (1985:40) sal die fasiliteerder of verhoogbestuurder ge

woonlik besondere moeite doen am 'n groat verskeidenheid leergeleenthede

vir 1eerlinge beskikbaar te stel om hulle eie keuses uit te oefen. Hier-
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die ondet~sers is soms baie progressief in hulle onderwys en glo veral in

vryheid van gees en dat die mens 'n behoefte het aan selfvervulling.

Die onderwyser wat 'n meer demokratiese of laissez fair 1eierskapsty1 in

die k1askamer openbaar, sal dus waarskynlik meer van die gesprek en self

doen as onderwysmetodes gebruik maak. Die kanse is maar skraal dat die on

derwyser wat hoofsaaklik van 'n outokratiese onderrigstyl gebruik maak,

suksesvol met kleingroepwerk sal wees. Kleingroepwerk leen hom meer tot

'n meer demokratiese onderrigstyl waar leer1inge meer vryheid gegun word

om te eksperimenteer en waar die fokus eerder op die opvoedingsproses en

totale ontwikkeling van die leer1ing gerig is as op die leerstof.

Gale (1974:19) poog om die tradisionele rol (outokraties) en die fasilite

rende roI (demol- lties) van die onderwyser met onderstaande diagramme voar

te ste!. (Sien diagram 3.D en 3.E)

Diagram 3.D Diagram 3.E

Diagram 3.D stel die tradisionele onderwyser voor wat 'n meer outokratiese

onderrigstyl verteenwoordig, terwyl diagram 3.E 'n meer demokratiese onder

rigstyl verteenwoordig, wat die ideaal vir suksesvolle k1eingroepwerk is.

Volgens 3.E is die onderwyser nie net 'n kennisoordraer nie, maar poog hy

eerder am verskillende geleenthede te skep waar onderrig-en-leer kan plaas

vind. Die verskillpnde rolle wat in diagram 3.E deur die onderwyser v~r-
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Hanekom

opgestel

oorwegend

optrep..

vul kan word, verteenwoordig 'n meer oop en aanpasbare onderrigstyl.

Lao-tze, 'n Chinese filosoof se beskrywing van die konsep demokratiese

leierskap, kan steeds na 1600 jaar vir die onderwyser wat 'n sukses ~an

groepwerk in die klaskamer ~il mask, as kredo dien:

WA leader is best, when people barely know he exists

Not so good. when people obey and acclaim him

Worst when they despise him.

Fail to honor people

They fail to honor you

But of a good leader, who talks little,

When his work is done, his/aim fulfilled

They will all say, Ve did this ourselves· (Strang, 1958:82)

(1985:38-40) het ook 'n baie interessante selfevalueringsvraelys

waarmee die leerkrag homself kan evalueer om te bepaal of hy

as gesagspersoon, gids of fasiliteerder in didaktiese situasies

3.4 LATHAM-MODEL VIR EFFEKTIEWE LEIERSKAP

Latham se model vir effektiewe leierskap moet gesien word in samehang met

die werk wat deur Shaw oor taaktipologie~ gedoen is. Volgens Latham

(1987:60) is die konsep van 'n taaktipe vir kleingroepe vir baie jare geYg

noreer sodat daar 'n gebrek aan taakrelevante inligting was. In hierdie

verband verwys hy na Shaw se werk wat ses taaktipologie~ beskryf:

1. Mo~ilikhcidsgraad van die taak (task difficulty)

2. Oplossingsmoontlikhede (solution multiplicity)

3. Intrinsieke belangstelling van die groeplede (intrinsic interest)

4. Samewerkingvereistes (cooperation requirements)

5. Intellektuele manipulerende vereistes (intellectual manipulative

requirements)

6. Populasiebekendheid (population familiarity)
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3.4.1 Latham se dimens~~~~' .!:'oepwerk

Latham sonder veral twe-:' .~ . .:lhaw se dimensies uit wat direk verband hou

met groepwerk om sy model op te bou:

(a) Belangstelling van graeplede (intrinsic interest)

Dit behels die graad van belangstelling wat groeplede toon in die pro

bleem wat bespreek word.

(b) Moeilikheidsgraad van die taak (task difficulty/task challenge)

Volgens Latham stel die moeilikheidsgraad van die taak sekere uitda

gings aan 'n groep om die vaardighede en vermo~ns van die graep so aan

te wend, ten einde die taak te voltooi.

Hierdie twee taakdimensies sny etlS by die persoonlike sowel as die taak

dimensie aan en is veral vir twee reQes vir groepwerk van belang. Eers

tens bernvloed dit die groepproses of groepuitkomste, maar is ook van kar

dinale belang vir die motiveringsvlak van die groep (Latham, 1987:62).

Daar word

dagend is,

1987:62).

beweer dat take ws.t groeplede se belangstelling prik' J. en uit

groeplede maksimaal sal motiveer (Hackman en Oldham in Latham,
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Volgens Shaw se model (Diagram 3.F) kan daar vier moontlike groepe uit die

taakdimensies, uitdaging en belangstelling opgestel word:

Hoog ••--- BELANGSTELLING--......Laag

Hoog

U!'I'OAG ING

Laag

Al A2

Ho~ belangstelling Lae belangstelling

Ho~ uitdaging Ho~ uitdaging

A3 A4

Ho~ belangstelling Lae belangstelling

Lae uitdaging lae uitdaging

--.
Diagram 3.1"

3.4.2 Vier groepe van die Latham-model

Groe~ Al (Ho~ uitdaging/ho~ belangstelling)

Take wat 'n ho~ uitdaging aan groeplede bied en interessant is, sal hulle

waarskynlik maksimaal motiveer.

Groe~ (Lae uitdaging/lae belangstelling)

Take wat oninteressant is en nie 'n uitdaging aan groeplede bied nie, sal

groeplede volgens hierdie model dus die minste motiveer.

Groep A3 (Ho~ belangstelling/lae uitdaging)

Lede in die groep sal 'n ho~ belangstelling in die taak h~, maar die taak

bied nie juis 'n uitdaging aan die groeplede nie. 'n Gemiddelde vlak van

motivering sal dus aangetref word.
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Groep A2 (Lae belangstelling/ho~ uitdaging)

Lede in hierdie groep het dus 'n 1ae be1angstelling in die taak, terwyl

die taak ho~ eise aan sy lede stel.

Die feit

kontinuum

anderlike

1987:62) .

dat individue nie identies is nie impliseer dat groeplede op 'n

binne hierdie groepe sal funksioneer. Hierdie individuele ver

word omskryf as die "desire for challenging work" (Latham,

Volgens hierdie model, moet die leier dus twee ideale nastreef. Eerstens

om die /'tiverings'"lak "an die groep te erken, en tweedens om die verlang

~ _skapstyl te openbaar.

Aangesien 1eierskap in hierdie model afhanklik is van groepmotivering, sal

die groepbegeleier se taak dus wees am die motiveringsvlak van die groep

te verhoog. Vo1gens Latham se model kan die groepbegeleier dit beheer

deur twee vrae te vra:

(a) Hoe uitdagend is die taak/probleem wat aar. die graep gestel word?

Dit impliseer dat die Ieerkrag 'n grondige kennis van sy leerlinge, en

meer spesifiek die graepe waarin hulle moet funksioneer, sal moet h~.

Die leerkrag sal moet weet wat die gemiddeide vermo~ van die leerlinge

in sy klas is om sodoende aan die groepe werktake te gee wat werklik

'n uitdaging aan die ae1e groep sal bied en die groep sal verplig om

die volle potensiaal van a1 sy groep1ede te ontgin ten einde die taak

te valtooi.

(b) In watter 'n mate stel die groep belang in die probleem wat hulle moet

oplos of die taak wat voltooi moet word?

Miskien behoort die leerkrag vir homself eers die volgende twee vrae

af te vra:

Hoe relevant is die inhoud van die sillabusse wat aan leerlinge

onderrig word?

Val hierdie leerstof binne hulle belangstellingsveId?

AIhoewel bre~ riglyne oar sillabusse aan leerkragte gegee word, bevind

die onderwyser in die prim~re skool hom in 'n unieke posisie en besit

hy die vryheid am in 'n groat mate self die inhoud van die kurrikulum
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te bepaal. Die entoesiastiese en kreatiewe onderwyser word die ideale

geleentheid gegun am homself op hierdie vlak uit te leef en selfs te

eksperimenteer. Die leerkrag wat steeds vaskleef aan die handboek sal

baie moeilik slaag am te aIle tye By leerlinge entoesiasties oor die

vak te maak of hulle te motiveer om meer oar die onderwerp uit te

vind.

Om leerlinge (groepe) so te inspireer dat hulle met selfoorgawe en entoe

siasme hulle taak sal aanpak, is 'n stimulerende klaskameratmosfeer nood

saaklik (Olivier, 1980:108).

J.4.3 Latham se leierskapstyle

Vir Latham is leierskap situasiegebonde. Hy beskryf vier moontlike leier

skapstyle wat deur die leerkrag in verskillende omstandighede (soos vir bo

genoemde groepe) uitgeoefen kan word, om sodoende die kanse van effektiewe

-roepfunksionering te verhoog.

(a) Ko6rdineerder (Al-groep-leierskap)

Die ko6rdineerder se hooftaak is am die groep se aktiwiteite te ko6rdi,neer

en te sintetiseer, aangesien die groeplede in die taak belangstel en ook

gemotiveer is am dit te doen.

1. Handhaaf'n lae vlak van outokratiese leierskap.

2. Tydens elke fase van die besluitnemingsproses moet hy die belangrikste

standpunte duidelik saamvat,

3. Hy moet opt:cee as 'n moderator en kommunikasie binne die groep regu

leer.

4. Ontlok evalueerbare terugvoering van die groep.

s. Die bespreking moet op die ondE!rwerp gerig bly.

(b) Uitvinder "Inventor" (A3-groep-Ieierskap)

Die uitvinder se hooftaak is om die uitdaging van die taak te verhoog. aan

gesien die tnak nie werklik 'n uitdaging aan die groep bied ni8.

1. Betrek die groep by nuwe en ongewone maniere van probleemoplossing.
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2. Implementeer "brainstorming" tegnieke.

3. Ontwikkel of skep spesiale rolle om die uitdaging ·"an die taak te

verhoog (bv. rolspel).

4. Stel persone aan in waarnemersrolle sodat hulle die groepproses kan

waarneem en later daaroor moet terugrapporteer.

(c) Die Entoesias (A2-groep-leierskap)

5y hooftElak is om onderwerpe of take inte,-essant vir diG groep aan te bied

omdat dio groep 'n gebrek aan belangstelling in die tBlak toon.

1. Bied die probleem/taak op so 'n wyse aan dat groeplede dit graag sal

wil bespreek.

2. Vrae wat gevra word, moet interaksie uitlok.

3. Verwys na spesifieke gebeure wet die groep se belangstelling in die on

derwerp sal prikkel.

4. Gee ook aan die groep die geleentheid om onderwerpe voor te stel vir

bespreking.

5. Gee reeds vooraf aan groeplede die geleentheid 1m oar die onderwerp te

dink voordat dit bespreek word.

6. Breek die probleem op in kleiner dele soeliat elke deel bespI'eek kan

word. Die gebruik van subgroepe word aanbeve~l.

(d) Die Bestuurder "director" (A4-groep-leierskap)

Hy beheer die taak en openbaar 'n ho~ mate van taakleierskap omdat die

groeplede nie gemotiveer is of belangstel om die taak te voltooi nie.

1. Fasiliteer doelbereiking.

2. Ken take toe aan groeplede.

3. Bepaal die werkstandaard van die groep.

4. Toesien dat groeplede maksimnal funkaioneer.

5. Kritiseer swak werk en beloon goeie werk.

Hierdie vier leierskapstyle/rolle wat deur die leerkrag vervul kan word,

moet nie elkeen in isolasie gesien word nie, maar eerder as vervlegte een

hede wat afwisselend binne een werksessie toegepas kan word. Die leerkrag

moet dus die leierskapstyl aanwend wat die beste resultate in 'n spesi

fieke situ&sie sal lewer.
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Die verskillende rolle wat deur die onderwyser vervul kan word, word

duideliker uitgespel ir. 3.5.1.

3.5 FUNKSIQNELE LEIERSKAP

Groepwerk impliseer d£t leerlinge meer aktief betrokke moet wees by die

onderrig-en-Ieez:proses, terwyl die leerkrag 'n meer ondersteunende rol

moet vervul. Hierdie benad3ring vereis dat die leerkrag 'n mesr funksio

nele tipe leierskap moet vervul, waar die klem meer sal val op • •••what

the leader actually does, rather than what he is or what he knows·

(Miles, 1973:1j).

Volgens die funksionele benadering kan enige lid van die groep spesifieke

leierskapfunksies uitvoer bv. doelformulering, opsomming van die proj~k,

aanmoediging van ander am deel te neem ~an die gesprek. Hierdie funksies

moet deur een of ander persoon uitgevoer word, indian die groep hulle doel

stellings wil bereik (Miles, 1973.17).

Hierdie teorie blyk 'n heel toepaslike teorie te wees wear die leerkrag as

die groepbegeleier optree, ~ar wanneer hy ~ie gr.oep verlaat, kan hierdir

leierskap deur 'n groeplid oorgeneem word.

Schmuck et al (1976:65) heskry£ die konsep ~functional leadership· in

terme van sekere groepfunksies wat vervul moet word: "Leadership is view

ed as the performance of acts which helps a group achieve its preferred

outcrJmes and it is a dymami~ proc(;:3s t.hat exists between membc',t'f' of the

clas:;room group·. Sclunltck et al s'c siening irnplisE.er dat die onderwyser

nie die enigste leier in di8 klaskamer is nie, maar dat enige leerlin~ die

leierskaprcl kan uitoefen. Boles en Davenport (1975:224) ondersteun ook

hierdie siening: NIt should be clear that leading is not the unique pre

serve of one individual as h~ or she fWlctions in a group situation".

All~ groeplede bphoort in staat te wees am groepfunksies te vervul, anders

sal hulle nie as groeplede aan'·;af..l:. vrord nie. Volgens Conradie (1984:82)

steun groepfunke i e-ontled1.ngs merendeels op tv;ee dimensies "an groepfunk

sionering, naamlik taakfunksiea en onderhoudfunk~ies. Vervolgens sal
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hierdie twee terreine verder belig word.

3.5.1 Groepfunksies

Benne en Sheats (in Schmuck, 1976:66) sonder veral twee groepfunksies uit

wat van besQndere belang vir eff.ektiewe groepfunksionering is:

(a) Taakfunksies

Hierdie handelinge hou verband met die fasilitering of kotlrdinering van

die groep se aktiwiteite ten einde die g£oegtaak af te handel (Conradie,

1934:82).

(b) Onderhoudfunksies

Hierdie funksies heJp die groBp om effektief te funksioneer as 'n groep

(Conradie, 1984:82).

Schmuck et a1 (1976:66) beweer dat die onderwyser in die meeete klaskamers

albei funksies sal vervul. Hierdie ~iening sal beslis oak vir die leer

krag in die primere skool geld, alhoewel daar enkel~ eenvoudige rolle is

wat deUT leerlinge vervul kan word.

Enkele Jan die belangrikste rolle wat deur die onderwyser en leerlinge

ve~vul kan word, sal kursories bespreek word.

3.5.1.1 Groeptaakfunksies ~an die onderwyser

Die instrukteur/leier

Hierdie rol word geassosieer met die tradisionele rol van die onderwyser

waar hy as kennisoordraer funksioneer. Selfs in groepwerk is 'n sekere

mate van onderrig nodig am basiese konsepte aan leerlinge te verduidelik.

Veral ten opsigte van vakke soos Wetenskap en Wiskunde is dit soms nood

saaklik dat die leerkrag eers 'n inieidende lesing moet gee voordat Ieer

linge met bepe:ckte onafhanklikheid met kl~ingroepwerk kan voortgaan.
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Jacques (1984:146) waarsku teen die oormatige of permanente gebruik van

hierdie rol aangesien dit aanieiding kan gee tot oora~~:anklikheid aan die

kant van leerlinge. Leerlinge voel feitlik "verplig" om die onderwyser se

denkstrukture en kennis te aanvaar.

Fasiliteerder/neutrale voorsit~er

Sharan et al (1976:39) sander veral twee belang~ike take van die voorsit

ter uit wat eintlik ooreenstem met die groepfunksies wat deur Benne en

Sheats geldentifiseer is: WTo keep the group intact and working towards

its goal w •

Volgena Jacques (1984:147) is dit 'n moeilike rol vir die" tradisionele"

onderwyser om te vervul, aangesien die onderwyser hom moet weerhou van die

blote oordrag van sy kennis en idees aan die graep. Die graep moet ook

weet dat hulle nie in hierdie omstandighede die onderwyser mag raadpleeg

vir inligting nie.

Die onderwyser tree op as '!; fyn luisteraar en 10k die leerlinge met gaed

beplande, kreatiewe vrae uit om die inligting of "kennisbron" waaroor hul

le beskik, effektief aan te wend en toe te pas. Die onderwyser en die

leerlinge funksioneer as vennote en behoort albei verantwoordeliKheid vIr

die onderrig-en-leerproses te aanvaar. Leerlinge moet dus die geleentheid

gegun word om in groepverband hulle ele menings te vorm en problp.m~ op te

los. Hierdie rol stel bepaalde eise aan die onderwyser: "It usually re

quires that the tutor be student-centered. helping studeD·~.~ express

what they understand by respecting them for. what they are rath~l. than what

they should be w (Jacques, 1984:17).

'n Fasiliterende ral beteken nie dat die onderwyser sy beheer oor die klas

prysgee nie: "Fac;litation requires control through providing structure"

(Reid, 1987:80). wat beteken dat 'n duidelike struktuur aan die gebeure in

die klaskamer gegee moet word. Die konsep van ko~peratiewe leer impliseer

dat leerlinge mekaar moet help en onderrig en daarom is 'n duidelike struk

tuur nodig waarvolgens leerlinge moet optree ten einde die proses te laat

slaag.
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Wandelende raadgewer/konsultant

Tydens kleingroepwerk is hierdie seker een van die belangrikste rol1.e wat

deur die onderwyser vervul moet word. Aangesien daar nou 'n hele paar

groepe in een klaskamer besig is met 'n taakopdrag, sal die onderwyser

voortdurend tussen die groepe moet rondbeweeg om seker te maRk dat elke

groep foed funksioneer. Leerlinge moet dus weet dat die onderwj"Jer te aI

le tye beskikbaar is as claar probleme opduik, nie am hulle probleme op te

los nie, maar am hulle na bronne te ve~7s wat hulle kan aanwend am hulle

in die verband te help.

Om 'n effektiewe konsultant te wees, sal die leerkrag moet leer om oak 'n

goeie luisteraar te wees en probeer om homself daarvan te weerhou om as 'n

gesagsfiguur sy waardes en idees op groepe af te druk (Coleman et aI,

1988:270).

Die onderwyser moet dus poog om sy beweging tussen verskille,lde groepe ewe

redig te versprei, en te waak om nie te veel tyd aan 'n spesifieke groep

te gee nie, aangesien ander groepe dan passief sal sit, indien hulle nie

self die prubleem kan oplos nie.

Midjaas (1984:71) waarsku juis in hierdie verband dat leerlinge wat onaf

hanklik in kleingroepe sonder behoorlike toesig werk, beduidend minder tyd

aan die t8ak sp~ndeer as die groepe ~at behoorlik onder toesig is.

Deelnemer/groeplid

Wanneer die onderwyser as gewone groeplid optree, moet hy bereid wees om

in te skakel by die normale groepproses. In hier-die verband dien die on

derwyser as gewone kennisbron en funksioneer SOOS enige ander lid van die

groep. Leerlinge ondervind soms probleme om die onderwyser as 'n gewope

groeplid te aanvaar en byvoorbeeld van die onderwyser se siening te ver

skil, as gevolg van die gesagsposisie wat die onderwyser beklee. Die ge

slaagdheid van hierdie rol sal in 'n groat mate van die onderwyser self af

hang en die onderwyser sal veral moet waek om nie die groepbespreking te

oorheers nie.
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3.5.1.2 Onderhoudfunksies van die onderwyser

Kommentator!groepwaarnemer

Die onderwyser neem nou die posisie in wab' hy nte inherent deel van die

groep is nie, maar lewer net af en toe k0ffiI .'LtLar oor die interaksie wet

in d:i e groep plaasvind. Die onderwyser dien it5 r 'leer as 'n verwysingsbron

vir die groep nie, maar moet toesien dat die groep effektief funksioneer.

Hekwagter/verkeerskonstabel

In lrierdie rol sal die onderwyst·~ veral daarop ingestel wecs om aIle konunu

nikasiekanale oop tf! nou. Die ondenyser moet dus geleenthede skep sodat

alle groeplede aan die groepbesprekings kan deelneenl. Hy moet ook toesien

dat passiewe lede beLrek word en behoort ander lede te demp wat dalk die

bespreking wil oorheers. Soms mag dit vir die hekwagter selfs nodig wees

om 'n betrokke gro~plid onl sy mening te vra, om hom sodo~nde te betrek

(Allcorn, 1985:56). Die Flaeing of die sitposisie van groepledG is hier

van kardinale belang. Sien 4.1.5.2. vir 'n bespreking oor di8 sentrale

posisie van 'n persoon in 'n groep.

Die hekwagter vervul veral 'n belangrike rol wanu~e:' die groer besig is om

te ontwikkel of nuwe lede tot die groep toegevoeg word (Cole_nan at .J!l,

1988:270) .

Baxter (1985:725) beklsmtoon 'n baie belangrike faset, naamlik grop.pstil

~, wac gewoonlik verwaarloos word. 'n Stilte binne 'n gruep kan nie een

voudig as 'n onproduktiewe fase gesien word nie. Die leerkrag as hekwag

ter moet genoegsame stiltetyd toelaat om groeplede die geleentheid te gee

om ander groeplede se insette te interpreteer en hulle eie menings te

vorm.

Humoris

Die

kan

hwnoris se

humor in

taak is om spanning in die groep te verlig. Die leerkrag

sommige take inbou, deur byvoorbeeld van spotprentjies of
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koerantuitknipsels gebruik te maak en Bodoende 'n aangename werkatmosfeer

te skep. Die onderwyser moet egter daarteen waak am nie as humoris

sekere groeplede te verneder nie. Beoordeel die groep se eindprocuk in

humoristiese sin, maar moet nie individuele pogings kritiseer nie. In

hierdie omstandighede moet daar 'n baie goeie verhouding tussen die onder

wyser en die leerlinge wees, anders mag hull~ ~lc ~ndervryser se opmerking

as negatiewe kritiek interpreteer.

Aanmoediger

Hierdie ken as een van die belangriks~e onderhoudsfunksies van die onder

wyser gesien word en kan nie genoeg beklemtoon word nie. Die onderwyser

moet hartlik en vriendelik optree en groeplede aanmoedig om deel te neem.

Deur gereeld gUlLstige kommentaar te lewer en aandagtig na groeplede se by

draes te luister, kan die groep gemotiveer word om aktief deel te neem san

groepaktiwiteite. Respekteer aIle groeplede en hulle pogings, al is dit

hoe gering. Die a derwyser moet altyd opreg en konsekwent in sy optrede

wees en ook sy ontevredenheid te kenne gee us swak werk gelewer word.

SODS daar interaksie in die groep plaasvind, groei en verander die groep

(Ward, 1985:59). Hieruit kan afgelei word dat 'n groep nie 'n statiese

element is nie, maar 'n dinamiese een. Die onderwyser kan dus nie net een

spesifieke rol tydens 'n groepwerksessie vervul nie, maar sal juis 'n funk

sionele benadering moet uitoefen, wat betaken dat hy voortdurend sy r.ol

sal moet verander om te verseker dat die taak- en onderhoudfunksies v(~vul

sal word en effektiewe groepfunksionering sal pIaasvind.

3.5.1.3 Taak- en onderhoqdfunksies van leeriinge

Nadat leerlinge vir geruime tyd san groe~werk dpelgeneem het en volgens

die oordeel van die leerkrag reeds effektief in groepe funksioneer, kan

die leerkrag sommige leerlinge lei om sekere taak- en onderhoudrolle te

vervul. Veral leerlinge in standerd vier en vyf behoort met die nodige

leiding van die onderwyser sommige take/rolle effektief te kan uitvoer.
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Die groepleier behoort hoofsaaklik aan die groepproses in geheel aandag te

gee en as koBrdineerder op te tree, sodat taak- en onderhoudfunksies ver

vul sal word. Alhoewel sommige outeurs, soos Sharan et al en Schmuck ~

~, beweer dat enige groeplid as leier kan optree, behoort die l~erkrag

met groot omsigtigheid die groepleier wat die groep vir 'n paar sessies

moet lei, aan te wys. Om as koBrdineerder van taak- en onderhoudfunksies

op te tree, sal beslis ho~ eise aan die leier stel en mag dalk onnodige

druk ~~ spesifieke leerlinge plaas wat nag nie volgens die oordeel van die

leerkrag, ryp genoeg is am die rol te vervul nie.

Enkele takG!rolle waaraan die groepleier aandag behoort te gee, word slegs

kortliks genoem:

a) ;aak~unksies

Werkverdeler, koUrdineerder, samevatter, inisieerder, hoofondersoeker,

tydhouer, opleier, verduideliker, evalueerder, rapporteerder.

b) Onde~houdsfunksies

Klin~atskepper, aanmoediger, harmoniseerder, hekoopmaker, groepwaar

nemer, humoris, groeplid.

Bogenoemde rolle impliseer nie dat die groepleier die enigste persoon is

wat hierdie rolle mag vervul nie, inteendeel, aIle lede salop natuurlike

wyse binne die groep hierdie rolle vervul. Tydens die toepassing van

koBperatiewe leertegnieke (sien hoofstuk vyf, no.5.S) sal elke groeplid

uie geleentheiu kry 0ffi van hierdie rolle te vervul. Die groepleier be

hoort egter spesifiek as koBrdineerder aandag aan hierdie rolle t~ gee.

Jones (1985:22) noem 'n paar algemene taakrolle wat spesifiek aan groep

lede in die wetenskapklaskamer toegeken kan word sodat die groep effektief

kan funksioneer. Hierdie taakrolle sal feitlik vir aIle werktake toegepas

kan word.
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Hoofondersoeker

Hierdie leerling is in beheer, of bestuur die taak- of werkopdrag en lei

die groep om die opdrag te voltooi. Hy delegeer take aan ander groeplede

en lei hoofsaaklik die besprekings. Hy dien ook as die skakel tussen die

onderwyser en die groep.

Bronne/apparaatbestuurder

Hierdie le~rling is verantwoorctelik vir die verkryging en ook uithandiging

van aIle bronnemateriaal. Deur van bronnebestuurders gebruik te maak, kan

die onnodige rondbeweging van ander lede in die klaskamer in 'n groat mate

beperk word en sodoende bydra tot ordelikneid in die klaskamer.

Data-opnemer (recorder)

Hierdie leeding noteer aIle belangrike inligting of data wat dE-ur die

groep versamal word. In same.lerking met ander groeplede moet hy hkierdie

data netjies in 'n werkopdrag orden en saamvat.

Rapporteerder

Die rapporteerder is verantwoordelik am die resultate of bevindings van sy

groep aan die res van dir lIas en leerkrag oar te dra. Terugrapportering

kan mondelings, skriftelik, diagrammaties of deur 'n kombinasie van hier

die tegnieke wees.

Onderhoudbestuurder

Hierdie leerling is verantwoordelik vir die kotirdinering van die finale

opruiming nadat die groepta~k afgehandel is. Hierdie leerling word oak

met die nodige gesag beklee om take aan ander groeplede te delegeer. Nadat

aIle apparaat skoongemaak is, word dit weer aan die bronne/apparaatbestuur

der oorhandig sodat hy dit kan wegpak.
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3.6 SAMEVATTING

Kleingroepwerk is 'n meer demokratiese en loe~linggesentreerdebenadering

en sal onteenseglik nuwe eise aan di~ leerkrag en die leerling stel. Die

leerkrag sal bereid moet wees om van sy gesagsposisie as enigste kennisoor

draer gedeeltelik afstand te doen en leerlinge so op te lei en te lei dat

hulle meer aktief by die onderrig-en-leerproses betrokke sal raak en ook

medeverantwoordelikheid daarvoor sal aanvaar. Die leerkrag behoort in

hierdie omstandighede verskillende rolle te vervul om onderrrig-en-leer te

fasiliteer.

Om effektief aan kleingroepwerk deel te neem, word spesifleke vaardighede

soos kommuni\asie, probleemoplossing, leierskap, kon[likhantering en groep-

funk~ionering verei3. Leerlinge in die prim~re skoal beskik nie van

na~ure oor hierdie vaardighede nie en dit sal dus doelbewus aan hulle ge-

leer l7.rJ'3t word. In hoofstuk vier sal twes van hierdie espekte, naamlik

kommun.i.kasie en probleemoplossing behandel word.
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HOOFSTUK VIER

VAARDIGHEDE NODIG VIR EFFEKTIEWE KLEINGROEPFUNKSIONERING

4.1

4.1.1

KOMMUNlKASIEVAARDIGHEDE

Inleiding

Elke groep is vir sy voortbestaan van kommunikasie afhanklik. Hanekom

(1985:226) beskou kommunikasie as een van die basiselemente van sosio-di

daktiese stelse1s. Kommunikasie impliseer 'n kommunikasiemedium, en son

der 'n kommunikasiemedium is geen gemeenskap en ook opvoeding moontlik

nie. Kommunikasie vorm die basis van aIle menslike interaksie en groep

funksionering (Johnson et aI, 1975:109) en behoort dus ook gesien te word

as 'n noodsaaklike voorwaarde vir effektiewe groepfunksionering.

Wanneer Shaw (1971:10) 'n groep definieer, is dit opvallend dat hy interak

sie as kernelement waarom die groepproses wentel, uitsonder: ~A group is

two or more persons who are inter.acting with one another in such a manner

that each person influences and is influenced by each other person-.

Marais (1979:20) plaas ook 'n ho~ premie op kommunikasie as 'n proses van

vergemeenskapliking wat die geleentheid s~ep vir groepvorming. Geen groep

kan dus sonder kommunikasie voortbestaan nie

Uit bogenoemde kan afgelei word dat kommunikasie een van die belangrikste

bepalers van effektiewe groepfunksionering sal wees. Indien die leerr.rag

die effektiwiteit van groepwerk wil verhoog, sal hy moet toeaien dat geson

de, effektiewe kommunikasie tussen groeplede plaasv.ipc. Indien kommunika

sie nie na wense is nie, sal hy 'n plan van aksie moet uitwerk om hierdie

faset te verbeter. Die leerkrag kan tydens taallesure spesifiek hieraan

aandag gee. Greyling (1989:22-23) hespreek in Die Unie van Julie 1989

tien, interessante, praktiese taalaktiwiteite wat in hierdie verband met

groot vrug gebruik kan word.
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In hierdie afdeling sal nie gepoog word om die gekomp1iseerde kommunikasie

proses in diepte te bespreek nie, maar slegs om die kernelemente uit te lig

waaraan die leerkrag aandag sal moet gee om die effektiwiteit van

kleingroepwerk te verhoog.

4.1.2 Begripsom,~kr~

Johnson et al (1975:109) noem twee redes waarom dit moeilik is om die kommu

nikasieproses in groepverband te bespreek naamlik:

Die groot

omskryf

definisies

en

1. aantL )ogings om die konsep kommunikasie noukeurig te

(hy ver~s na Dance wat so veel as vyf-en-ne~ntig

uit verskillende akademiese velde geldentifiseer het)

2. Die uiteenlopende aard en strekking van die verskillende defini

sies.

Ten spyte van die groot aantal beskrywings van kommunikasie w~t in die 1ite

ratuur aangetref word, word die begrip geensins hierdeur verhelder nie

(Park, 1983:166).

Johnson et a1 (1975:110) se definisie van kommunikasie is kart en kernag

tig: ft .•. any verbal or nonverbal behavior that is perceived by another

pexson ft , en hy waarsku dat kommunikasie veel meer as die blote verwisse

ling van woorde is.

Joubert et al (1972:159) se definisie kan gesien word as 'n poging om die

konsep verder uit te bou: ftMet kommunikasie word bedoel daardie aktiwi

teit of proses waal: een of meer persone probeer om 'n idee, gevoel, toedrag

van sake of informasie aan 'n ander persoon of persone oor te dra en hier

die tweede persoon of persone daarin slaag om die bedoelde betekenis korrek

te interpreteer of te verstaan W
•

Aangesien kleingroepkommunikasie die fokuspunt van hierdie bespreking is,

sal daar vir eers ~y hierdie konsep stilD~staan wo~d. Volgens Marais

(1979:13) Het die konsep kleingroepkommunikasie nit twee ander studieter

reine, naam1ik interpersoon1ike kommunikasie en groepprosesse ontwikkel.

Interpersoonlike kommunikasie kan omckryf word as die stuur van 'n bood-
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skap deur 'n sender na 'n ontvanger(s) met die bewuste bedoe1ing om die ont

vanger se gedrag te beYnvloed (Johnson et aI, 1975:110). Mabry et a1

(1980:4) bek1emtoon die kompleksiteit van die fenomeen en waarsku dat enige

poging om die konsep kleingroepkommunikasie te definieer slegs die buite

grense van die twee komplekse prosesse kan aanraak.

Stappers (in Mara~s, 1979:14) sonder veral drie konsepte uit wat in die

begrip kommunikasie opgesluit l~:

(a) Begrippe soos uitreil, oordrag, gemeenskaplikheid, beYnvloed, deel en

deurstuur dui onteenseglik op 'n tussen-karakter.

(b) Kommunikasie handel altyd QQ£ iets. Daar moet dus 'n onderwerp wees.

(c) Kommunikasie is gewoonlik 'n doelbewuste proses. Beide die ontvanger

en die sender is intensionee1 gerig op die kommunikasieproses.

4.1.3 MBrais se kommunikasiemodel

Volgens Marais

te poging van

nis.-

(1979:151) kan kommunikasie omskryf word as die -doelbewus

minstens twee persone tot vergemeenskapliking van beteke-

Marais 1ig veral twee konsepte uit sy definisie wat hy in groter besonder

heid bespreek, naamlik vergemeenskaplikin~en poging.

4.1.3.1 Vergemeenskapliking

Tydens die kommunikasieproses

boodskap na die ontvanger te

meenskaplik sal word.

stel die sender hom ten doel om 'n sekere

stuur met die hoop dat die boodskap verge-

Die kommunikasieproses kan moontlik as 'n ontmoetingsproses op 'n kontinuum

tussen die ontvanger en send.er voorgestel word. Met verloop van tyd sal

die twee partye nader aan mekaar beweeg. (Sien diagram 4.1A en 4.1B)
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Grafiese v00rstelling van vergemeenskapliking

TYD

4.1A Ontmoeting 4.1B Belnvloeding

In diagram 4.1A sou dit beteken dat die twee persone mskaar ongeveer half

pad untmoet. Die geskakeerde area verteenwoordig die gemeenskaplike beteke

nis. Dit kan beteken dat die ontvanger en die sender mekaar verstaan en 'n

verhouding van neem en gee opereer. Hierdie diagram verteenwoordig die ide

ale interaksieproses waar groeplede met mekaar redeneer en kommunikeer ten

einde sekere gemeenskaplike idees oor die onderwerp te deel. Johnson et aI,

(1972:77) beskryf dit as 'n onderhandelingsproses wat tussen s8nder en die

ontvanger plaasvind ten einde 'n gemeenskaplike betekenis aan die boodskap

te gee.

In diagram 4.1B belnvloed persoon ~ (P3) vir persoon 4 (P4) en manipuleer

hom eintlik om die betekenis wat hy (P3) aan die saak heg, te deel.. (P4) be

weeg dus in die rigting van (P3). Hierdie situasie sal waarskynlik dikwels

in die klaskamer aangetref word ~aar die onderwyser 'n meer outokratiese on

derrigstyl gebruik om die leerlinge te manipuleer om sy idees te aanvaar.

Indien die onderwyser nie aan sy leerlinge die geleentheid gee am werklik

hulle eie konsepte te vorm en dit met die onderwyser en die klas te deel

nie, sou die geskakeerde area selfs groter wees. Dit sal egter 'n fout

wees om te aanvaar dat die wit gedeelte, wat die leerling se eie konsepte

verteenwoordig, in hierdie situasie altyd kleiner sal word, aangesien hier

die area onbepaalbaar is. Die leerling mag weI deur die onderwyser gemani

puleer word om sekere konsepte met hom te deel, maar mag kognitief vanuit

sy paradigma anders daaroor dink
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4.1.3.2 Poging

Daar kan egter aanvaar word det kommunikasie per definisie nooit 100% suk

sesvol sal wees nie. Dit sou beteken dat die geskakeerde gedeelte heelwat

kleiner sal wees waar daar verskille, misverstande of kommunikasiesteurnis

se tussen persone bestaan. Indien kommunikasie dus nie volledig suksesvol

is nie, beteken dit nie dat die deelgenote nie~ om suksesvol te wees

nie. Volgens Marais (1979:71) word die kommunikasieproses deur poging eer

der as deur die suksesvolheid daarvan gekenmerk.

Dit behoort een van die belangrikste doelstellings van die onderwyser te

wees om as interaksie-agent op te tree. Ten eerste moet hy nie die leer

linge manipuleer om te aIle tye sy idees te aanvaar nie, maar vir hulle eer

der die vryheid gee en hulle lei om hulle eie konsepte te vorm. As interak

sie-agent behoort hy die interaksieproses so te monitor dat die poging wat

groeplede sal aanwend om sekere begrippe te vergemeenskaplik 'n groot kans

op sukses sal h@.

4.1.4 Komponente van die kommunikasieproses

Die kommunikasieproses 0~sluit veel meer as di.e blote stuur van 'n boodskap

deur 'n sender na 'n ontvanger (Jacques, 1984:45). Wanneer die kommunika

sieproses ontleed word, is dit duidelik dat die proses van kommunikasie

meer is as net die elemente of komponente waaruit die proses bestaan, aan

gesien hierdie elemente in 'n spesifieke verhouding tot mekaar staan en ten

doeI het om 'n resultaat te lewer (De Klerk, 1980:24).

4.1.4.1 Basiese komponente

In 1960 het Berlo sy sogenaamde SMCR-kommunikasiemodel (SBKO) ontwerp om

die vier komponente naamlik die sender, boodskap, kanaal en ontvanger van

kommunikasie voor te stel (Barker en Kibler, 1971:26; Van Schalkwyk,

1981:4). Hierdie model dui ook 'n verskeidenheid van elemente aan wat in

elke komponent opgesluit is. (Sien diagram 4.1C)
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Diagram 4.1C

R
RECEIVER

f);mm:s kills1..:

'n 0pvallende gebrek van hierdie model is dat dit nie voorsj.ening maak vir

tweerigtingkommunikasie, of te wel l~rugvoering nie {Van Schalkwyk,

1981:5). McQuail (1975:17) merk juis in hierdie verband op dat die term

ontvanger 'n misleidencte konsep is, aangesien dit wil voorkom asof die

ontvanger 'n passiewe rol vervul. Terugvoering is 'n noodsaaklike voor

waarde vir effektiewe tweerigtingkommunikasie.

Voordat daar na Johnson se model van interpersoonlike kommunikasie gekyk

word, moet daar eers besin word oor wat bedoel word met effektiewe kommuni

kasie: WEffective communication exists between two people when the recei

ver interprets the sender's message in the SWE1.e way the sender intended itW

(Johnson, 1972:62).

4.1.4.2 Johnson se intf:?rpersoonlike kC·"T1'!·!dkasiemodel

Johnson se interpersoonlike kommunikasiemodel is 'n paging om die sewe

elemente van die interpersoonlike kommunikasieproses visueel voor te stel

(Johnson, 1972:63). (Sien diagram 4.1D)
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THE INTERPERSONAL crMMUNICATION PROCESS

Diagram 4.1D

Die sewe el~mente word kortliks omskryf:

1. Die voornemens, idees an gevoelens van die sender (bran) 'wat hom

dring am 'n boodskap met 'n sekere inhoud oor te dra. Barker

(1971:19) verwys ook na hierdie behoefte as die stimulus.

2. DiE sender enkodeer (vertaal) sy boodskap in kodes wat geskik is om

die informasie ta versend. Die kodes moet vir beide die sender en

ontvanger verstaanbaar wees. Die doel van kodering is am die beste

medium te kies sodat die boodskap op die mees akkurate en sinvolle

wyse deur die ontvanger begryp kan word.

3. Die boodskap word oorgestuur (veraend) na die ontvanger.

4. rLe boodskap word met 'n kommunikasiekanaal (medium) na die ontvanger

gestuur.
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5. Die boods~ap word deur die ontvanger gedekodeer 'interpretering van

~oodskap).

6..1e ontvanger reageer op die boodskap (respons of terugvoering).

7. Steurings (noise) dui op enige faktor wat die doeltreffendheid van

die kommunikasieproses kan belnvloed of benadeel. Wanneer'n steu

ring p1aasvind, kan dit beteken dat die boodskap van die sender nie

die ontvanger bereik nie, of onvolledig bereik (De Klerk, 1980:35).

Steurings verwys nie net na omgewingsgeraas nie, maar kan ook dui op

negatiewe houdings, taalgebreke of 'n swak verwysingsraamwerk. Die

sukses van komnmnikasie word dus tot 'n groot mate bepaal deur die

mate waarin steurings oorbrug of beheer kan word.

Samevattend kan kommunikasiemodelle dus gesien word as 'n poging om die

bepaalde verhouding tussen die onderskeie elemente van die kommunikasie

proses voor te stel, soms visueel (McQuail, 1975:21).

4.1.4.3 Onderrig-en-leer as kommunikasieproses

Aangesien groepkommunikasie die fokuspunt van hierdie afdeling is, is dit

belangrik dat nie onderwyser as tradisionele kennisoordraer nie die domine

rende sender in die kommunikasieproses sal wees nie. Die onderwyser kan

soms die grootste potensi~le steuringsbron (noise) in die leerproses wees

as hy die leerlinge gedurig onderbreek tydens die interaksieproses, of dalk

terminologie of konsepte gebruik wat hullc nie verstaan nie.

Indien leerlinge as effektiewe senders (enkodeerders) en ontvangers (deko

deerders) wil optree, sal hulle oar 'n basiese kennisbron moet beskik ten

einde 'n sinvolle bydrae tot die kommunikasieproses te maak. Hierdie pro

bleem kan in 'n groot mate uitgeskakel word wanneer die onderwyser basiese

konsepte aan die begin van die les verduidelik en uitklaar.

'n Ander belangrike beginsel wat toegepas kan word, is am aan die leerlinge

spesifieke voorafleeswerk te gee, sodat hulle voorbereid na die groepbespre

kings sal kom.

Die onderwyser is in die unieke posisie om van 'n groot hoeveelheid koum~-
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nikasiekanale gebruik te maak, aangesien baie skole oar funksionele oudio

visuale apparaat soos bandcpnemers, oorhoofse projektors, rolprente, reke

naars en televisie beskik (Hill, 1979:101).

Terugvoering moet as een van die belangrikste prosesse van die kommunikasie

proses gesien word. Dit is feitlik die -nigste manier wasrop die onderwy

ser kan monitor of die leerling die boodskap of werk verstaan. Die leer

ling is nie die enigste persoon wat moet terugvoering gee nie. Deur middel

van sinvolle en leidinggewende terugvoering kan die onderwyser die leerling

se denke rig of onduidelikhede uit die weg ruim. Indien leerlinga tydens

kleingroepwerk as sinvolle terugvoerders wil optree, sal hulle beslis lei

ding en cpleiding in hierdie verband moet ontvang.

As die onderwyser tydens kleingroepwerk as effektiewe fasiliteerder wil op

tree, sal hy moet waak om nie die interaksieproses te veel te onderbreek

nie (steuringsfaktor), maar eerder met fyn aanvoeling die interaksieproses

te laat vloei.

4.1.4.4 Vaardighede van 'n doeltreffende sender

Die sender kan verskeie beginsels toepas wat die moontlikheid sal verhoog

dat sy boodskap akkurater deur die ontvanger verstaan of ontvang sal word

(Johnson, 1972:66). In hierdie geval kan die onderwyser en/of die leerling

die rol van die sender vervul.

Om die trefkrag van die boodskap te verhoog en moontlike steurings te

verminder, behoort die sender van meer as aen kommunikasiekanaal (bv.

prente, transparante, lyftaal ens.) gebruik te maak en ook soms in

dien nodig, die boodskap te herhaal.

Die sender moet die ontvanger van die nodige inligting voorsien sodat

hy die boodskap in konteks kan plaas en verstaan. Die sender se bood

skap moet volledig en spesifiek weese Die pender behoort volle ver~

antwoordelikheid vir sy boodskap te aanvaar. Die gebruik van persoon

like voornaaIW~oorde (bv. ek voel, my siening) word aanbeveel.

Die sender moet seker maak dat sy verbale stellings en nie-verbale ge

drag in kongruensie is, anders sal die ontvangers die geloofwaardig-
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heid en opregtheid van die sender en sy boodskap bevraagteken.

Johnson sonder veral die geloofwaardigheid van die sender uit as een van

die belangrikste elemente van interpersoon1ike kommunikasie. Om sy ge100f

waardigheid te verhoog, behoort die sender (enige leerling in die groep)

deeglik voorbereid na die k1askamer te korn. Wanneer konperatiewe leerteg

nieke soos Legkaart (Jigsaw) en Legkaart II (Jigsaw II) toegepas word, is

deeglike voorbereiding en leeswerk noodsaaklike voorwaardes. (Hierdie teg

nieke word deeglik bespreek in hoofstuk vyf no. 5.5.3 en 5.5.4). Die onder

lrJser sal dus deeg1ik moet beplan sodat leerlinge r.eeds vooraf die nodige

voorbereiding of leeswerk kan doen am sodoende die effektiwiteit van die

groepbespreking te verhoog. Leeswerk aan die hand van 1eidende vrae wat

binne die leerling se ontwikkelingsv1ak val, kan in 'n groat mate daartoe

bydra dat se1fs standerd twee en drie leerlinge voorbereid aan groepbe

sprekings kan dee1neem.

4.1.5 Kommunikasienetwerke

Een van di.e strukturele kenmerke van 'n groep is die feit dat daar 'n

bepaa1de kommunikaslestruktuur binne die groep bestaan (Barker, 1987:53).

4.1.5.1 Defini~ring

In die literatuur is daar verskeie definisies wat die konsep kommunikasie

netwerk(e) proheer omskryf. Slags enkeles word uitgelig:

• ·n Kommunikasienetwerk verwys na on sisteem van kommunikasieverbin

dings tUBsen lede van On groep· (Marais, 1979:95).

• Met kommunikasienetwerk word bedoel die bepaalde patroon van ver

bintenisse wat daar tussen lede van On groep bestaan waarlangs infor

masie of idees oorgedra kan word • (Joubert et aI, 1972:161).

Uit die definisies is dit dus duidelik dat 'n kommunikasienetwerk die vloei

van informasie bepaal. Vir enige groep om effektief te kan funksioneer, is
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maklik toeganklike en effektiewe kommunikasie tussen groep1ede 'n voorver

eiste (Shaw, 1971:137). Schmuck et a1 (1976:147) verwys veral na navorsing

wat deu. Leavitt in verband met kommunikaslenetwerke gedoen is.

4.1.5.2 Oop en beperkte kommunikasiekana1e

As enige lid van 'n groep direk met enige ander lid van die groep kan kommu

nikeer, word gepraat van 'n QQQ kommunikasienetwerk. Daar word dus geen be

perking op enige lid van die groep geplaas met wie hy/sy mag kommunikeer

nie. (Sien diagram 4.1E v : Soorte kommunikasienetwerke)

Uanneer daar am bepaalde redes van hierdie verbintenisse of skakels gesluit

~ord, vorm daar 'n verskeidenheid kommunikasienetwerke. (Sien diagram

4.1E). Beperkende kommunikasienetwerke ken doelbewus geskep of gestruktu

reer word, of dit kan spontaan.in die groep ontwikkel waar een 1eerling

namens die groep as woordvoerder by die onderwyser optree.

In die geval van diagram 4.1E (i tot Iv) is dit duidelik dat indien 'n kom

munikasienetwerk gestruktureer wo~d, dit 'n beperking op sommige groeplede

se kommunikasieverbindings plaas. Sulke vorms van struktueriug vind in die

meeste organisasies plaas, waarvan 'n milit~re hi~rargie sekerlik van die

bekendste is.

Indien daar deeglik oor oop of beperkte kommunikasienetwerke besin word,

sou met reg gevra ko~ word of 'n oop kommunikasienetwerk effektiewe kommu

nikasie kan waarborg en of beperkte kommunikasienetwerke dit kan in~ibeer.

Park (1983:174) beweer dat die aantal en rangskikkings van beskikbare kommu

nikasiekanale die effektiwiteit van informasievloei tussen groeplede bepaal

en dus as belangrike determinant van doeltreffen~e groepfunksionering be

skou ken word.

Vervolgens sal daar na enkele bekende kommunikasienetwerke wat uit vyf

groeplede bestaan, gekyk woro om t, bepaal watter invloede hierdie netwerk

op groepfunksionering kan uitoefen. Daar is egter 'n verskeidenheid van an

der patrone van wisselende groepgroottes wat ook kan voorkom.
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4.1.5.3 Soorte kommunikasienetwerke

(i) Sirkel

(ii} Ketting

(iii) Wiel

Diagram 4.1E

(v) Oop netwerk

(iv) Y

In elkeen van die diagramme word 'n groeplid deur 'n 0 voorgestel, terwyl

elke direkte kommunikasiekanaal deur 'n verbindingstreep «---. ) ver

teenwoordig word. As die sirkelnetwerk as voorbc~ Jebruik kan word om

hierdie beginse1 te verduide1ik, sou dit bet~ken dat elke groeplid twee ver

bindingskana1e het, bv. C kan met B en D praat. In die geval mag of kan B

nie met D praat nie. C se posisie in die wiel verskil van sy posisie in

die sirke1. In die wiel het C 'n verbindingskanaal met enige ander groep

lid, terwyl ander groeplede slegs deur C met 'n groeplid mag kommunikeer.

C beklee nou 'n meer sentral~ posisie en ontvang a11e inligting en herlei

dit na ander groeplede. Leavitt (1951:38) venPJs na hierdie konsep as die
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sentraliteit van die persoon in die kommunikisienetwerk.

Waar 'n groeplid op beperkte wyse met ander groeple1e kan kommunikeer, word

so 'n groeplid 'n periferale groeplid genoem (Joubert et aI, 1972:164).

Oit is dus belangrik dat elke persoon in die kommunikasienetwerk op een of

ander wyse toegang het tot noodsaaklike ialigting, want indien hy gelsoleer

wor~, l~un hy nie 'n bydrae maak nie en ~s sy lidmaatskap dikwels nutteloos.

Kommunikasienetwerke bepaal dus watter kommunikdsiekanale oop of geslote is

en affekteer daarom die patroon van kommunikasie binne die groep (De Klerk,

1980:30).

4.1.5.4 Die uitwerking van kommunikasienetwerke o~flroepprestasie

Leavitt (1951:47-50) het die uitwerking van verskillende kommunikasienet

werke op groepprestasies ondersoek en sy belangrikste bevindings word kort

liks saamgevat (Joubert et aI, 1972:165-166):

In die Y- en wielnetwerke het die proefpersone gou geleer om alle in

formasie vir ontleding na C te stuur en op verdere opdragte gewag.

In die ketting het 'n ontwikkeling vall 'n betrokke struktuur selfs

Langer geneem, terwyl geen konsekwente organisasie by die sirkel ont

wikkel het nie.

In die Y- en wielnetwerke is take die vinnigste afsehandel. Die

wiel- en die Y-netwerke is effektief omdat die persoon wat die sen

trale posisie beklee, bydraes kan koBrdineer. 'n Stabiele organi

sasie word ook gou gevorm (Lindgren, 1969:275). Klein (in Joubert et

~, 1972:165) waarsku egter dat die kanse skraal is dat 'n fout gekor

rigeer sal word omdat die sentrale persoon se werk nie gekontroleer

word nie. Lede in die sirkel het nie net meer boodskappe gestuur

nie, maar ook meer foute ge~aak. Hulle het egter hulle foute meer

dikwels gekorrigeer as lede van ander kommunikasienetwerke.

Vir die oplos van eenvQudige probleme blyk 'n netwerk met een sentra-
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Ie persoon vinniger ~n akkurater te wees (Barker, 1987:55). Byvoor

beeld, die wiel of die y-netwerk kan effektief in groepwerk aangewend

word waar leerlinge aan 'n Wetenskapgroepprojek moet deelneem. Een

persoon wat as die leier of koBrdineerder optree, koBrdineer dus alle

aktiwiteite en inligting van ander groeplede ten einde die taak te

valtaai.

Wannee~ die opdrag egter meer kompleks word en meer logiese redene

ring vereis word, bv. 'n prooleemoplossingse2sie, behoort 'n meer ge

desentraliseerde groep, bv. die sirkel of oop netwerk gebruik te

word.

Wet leierskappatrone aan betref, woru die persoon wat 'n meer sen

trale posisie in die netwerk beklee deur ander lede as die leier ge

1dentifiseer of aanvaar, terwyl riaar in die geval van die sirkel nie

eensgesindheid oor die leierskapposisie is nie (Barker, 1987:57).

Shaw (1971:140) verklaar dat hierdie leiersposisie nie noodwendig ~an

die persoon se leierskappotensiaal toegeskryf kan word nie, maar eer

der aan die sentrale posisie wat die persoon in die kommunikasienet

werk beklee. Leiereienskappe wat in die sirkelnetwerk geopenbaar

word, kan egter nie toegeskryf word aan die sentrale posisie wat deur

'n persoon beklee word nie. Sentrale groeplede het oak beduidend

meer boodskappe tydens interaksie na ander gro~plede gestuur.

Daar was 'n positiewe korrelasie tussen sentraliteit en genot. Periferale

lede het dus nie dieselfde entoesiasme teenoor hulle werk geopenbaar as

groeplede wat 'n sentrale posisie beklee ~et nie. Dit is dus raadsaam am

onbetrokke of passiewe leerlinge soms in die sentrale posisie te plaas so

dat hulle meer aktief by die groepproses betrokke kan raak. 0it moet egter

met groot omsigtighei~ gedoen word, aangesien aanvaar kan word dat daar

ho~r eise aan 'n persoon in 'n sentrale posisie gestel sal word.

Die ketting- en die wielnetwerke verteenwoordlg outokratiese strukture, ter

wyl uie sirkelnetwerk meer demokraties van aard is (Lindgren, 1969:275).

Die kenmerke van drie soorte vyfmanprobleemoplossingsgroepe word in die on

derstaande tabel saamgevat (Bavelas en Barret, in Lindgren, 1969:275):
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Eienskappe

Spoed

Akkuraatheid

Organisasie

Leierskapontwikkeling

~~npassing t.o.v.

skielike taakver··

anderings

Moreel

Sirkel

Stadig

Swak

Geen stabiele

vorm

Geen

Bale goed

Goed

Tempo

Ketting

Vinnig

goed

Ontwikkel stadig,

maar stabiel

Merkbaar

Swak

Swak

Wiel

Baie vinnig

Baie goed

Amper onmiddellik

en stabiel

Baie duidelik

Swak

Baie swak

Die eienskappe van die verskillende kommunikasienetwerke hou verskillende

toepassingsmoontlikhede vir groepwerk in:

As die leerkrag wil h~ dat groepe gou 'n probleem of onderwerp moet

bespree:~, byvoorbeeld om tyd te bespaar en die oplossing eenvaudig

is, behoort die wielnetwerk meer effektief te wees. Oit impliseer

dat die leerlinge deeglik vertroud sal wees met die verskillende kom

munikasienetwerke wanneer die leerkrag die graepe vra om dit te imple

menteer.

Wanneer die arganisasie van die graepe nag onstabiel is, veral by die

aanvang van groepwerk of as nuwe groepe gevorm word, blyk die wielnet

werk meer effektief te wees as die ketti~g af die sirkel.

Indien een van die doelstellings van groepwerk is om leierskap te ont

wikkel, behoort die wielnetwerk as kommunikasienetwerk gebruik te

ward.

Die antwikkeling van 'n gesonde groepgees is naodsaaklik vir effektie

we groepfunksionering. By die aanvang van groepwerk of by die vorm

ing van nuwe groepe, blyk die sirkel meer effektief te wees.

Oit is dus duidelik dat die leerkrag sy kammunikasienetwerke moet beplan ~n

afwissel ten einde verskillende fasette van groepfunksionering en ontwikkel

ing te laat realiseer.
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Effektiewe kommunikasie vind nie altyd spontaan tussen groeplede plaas nie,

veral nie in die prim~re skool nie. Kommunikasie is dUB iets wat o~fening

verg.

Die voordele en funksionaliteit van tweerigtingkommunikasie kan effektief

met. die een- en tweerigtingkommunikasie-oefening gelilustreer word. (Sien

bylae A.)

Nadat die leerlinge die oefeninge gedoen het, behoort hulle in staat te

wees om die volgende afleidings te kan maak:

(a)

(b)

(c)

(d)

4.1.6

Eenrigtingkommunikasie is vinniger as tweerigtingkommunikasie.

Tweerigtingkommunikasie is meer akkuraat aangesien onduidelikhede op

geklaar kan word. 'n Beter eindproduk word dUB gelewer.

Kommunikasie blyk meer effektief te wees as 'fi verskeidenheid kommuni

kasiekanale aangewend word om 'n boodskap oor te dra.

Tweerigtingkommunikasie stimuleer leerlinge 0"_ meer ondersoekend op

te tree en ook beter te luister (Schmuck et aI, 1976:145).

Luistervaardighede

"t)

4.1.6.1 Begripsomskrywing

Verskeie definisies van luister word in die literatuur aangetref. Petrie

(in Barker, 1971:17) omskryf luister soos volg:· the complete process

by which oral language communicated by some source is received, critically

and purposefully attended to. recognized. and interpreted (or comprehende6)

in terms of past exp~riences and future expectancies. B

Barker (1971:17) se eie definisie van luister is egter meer operasioneel

van aard en sluit vier interafhanklike prosesse in: •.•• the selective pr~~

cess of attending to. hearing. understanding. and rem\embering of aural sym··

boIs.· Dit is die mening van die skrywer dat " •.. and responding to "

ook tot die definisie bygevoeg behoort te word om dit meer vo':ledig 'l:.e

maak.

102

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



4.1.6.2 Belangrikheid van luister

Effektiewe kommunikasie is nie net afhanklik van die vaardigheid waarmee

die sender sy boodskap stuur nie, maar ook van die vaa~digheid waarmee die

luisteraar sy boodskap ontvang.

Barker (1971:3) verwys na verskeie navorsingstudies wat bevind het dat feit

lik aIle persone meer tyd per dag aan luister spandeer as aan mon1elinge

kommunikasie. Petrie (in Barker, 1971:5) noem veral drie redes waarom daar

baie meer aandag aan luistervaardighede in die klaskamer gegee behoort te

word:

(a) Leerlinge spandeer meer tyd per dag aan luister as enige ander vorm

van verbale kommunikasie.

(b) Luistervermo~ is 'n belangrike voorwaarde vir die ontwikkeling van

ander taalvaardighede.

(c) Alhoewel luister nie so 'n effektiewe metode van leer is nie, moet

leerlinge geleer word om hierdie tegniek maksimaal en korrek aan te

wend en te benut, aangesien baie inligting per dag ouditief ontvang

word.

4.1.6.3 Soorte luister

Barker (1971:9-13) onderske i tussen verskillende soorte luister, maar vir

die doel van hierdie studie sal daar slegs aan diskriminerende luister aan

dag gegee word. Barker identifiseer veral vier soorte diskriminerende luis

ter wat in die klaskamer aangetref word:

(a) aandagluister (attentive listening)

Die hoofdoel van hierdie soort luister is om aandag nan die boodskap

te gee. Dit kan soms oppervlakkig wees, maar is steeds beter as om

geen aandag aan die boodskap te gee nie. Byvoarbeeld, as 'n leser

(onderwyser of leerling) 'n kart gedeelte aan 'n groep leerlinge sou

voorlees, moet hulle in staat wees om baie kortliks in een sin te kan

weergee waa~oor die gedeelte handel.
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(b) retentiewe luister (retentive listening)

In hierdie geval gee die luisteraar meer as net aandag aan wat die

spreker s~. Die luisteraar wend nou 'n poging aan am 'n boodskap te

begryp en te onthou. Dit gebeur gewoonlik wanneer die luisteraar be

gin belangstel in die onderwerp wat bespreek word.

(c) reflektiewe luister (reflective listening)

Die luisteraar luister na die spreker, onthou wat hy gesO het, en eva

lueer die inhoud van die boodskap. Die informasie word kognitief ge

prosesseer. Die luisteraar aanvaar nie maar net gelate wat gese word

nie, maar vergelyk dit met sy bestaande kennis oor die onderwerp.

(d) reaktiewe luister (reactive listening)

Hierdie fase sluit al die prosesse van die vorige drie faaes in, maar

nou reageer die luisterear op die sender se bbodskap en gee aan hom

terugvoering op verbale en nie-verbale vlak. Tweerigtingkommunikasie

vind plaas aangesien die luisteraar reageer op die sender se boodskap

nadat hy die boodskap gedekodeer het.

Bogenoemde luisterfases moet nie as ge~soleerde eenhede gesien word nie,

aangesien elke luisteraar'n variasie van hierdie luistertipes gebruik ty

dens 'n groepbespreking.

Johnson et a1 (1975:116) sonder veral drie vaardighede uit wat die ontvan

ger behoort te bemeester. Hierdie drie vaardighede kan veral gelmplemen

teer word tydens die reaktiewe luisterfase soos deur Barker (1971:13) ge

ldentifiseer:

(a) Die ontvanger moet die sender se boodskap kan verklaar sonder om dit

te evalueer.

moet probeer am die sender se gevoel te beskry£. Dit

of primere skoal leerlinge hierdie tegniek ten volle

(b) Die ontvanger

word betwyfel

~al bemeester.

(c) Die ontvanger moet sy interprestasie van die sender se boodskap weer

gee en daar moet onderhandel word tussen die sender en ontvanger so

dat die boodskap dieselfde betekenis sal h~.
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4.1.6.4 Wenke am luistermo~ te verbeter

Barker (1971: 73) beveel die volgende wenke a.l hoe die ontvanger sy luister

vermo~ ken verbeter:

(a) Die luisteraar moet homself geestelik en fisies instel om na die sen

der te luister. As die persoon moeg is, of as hy die onderwerp as on

interessant beskoll, kan dit 8y vermo~ am aktief en effektief te luis

ter nadelig belnvloed.

(b) Dink reeds vooraf oor die onderwerp indien moontlik. Om reeds vooraf

oar die onderwerp te lees, kan as goeie voorbereiding beskou word.

(c) Tree op soos van 'n goeie luisteraar verwag word:

- Konsentreer met alle fisiese en geestelike vermo~ns am te luister.

- Moenis die spreker onnodig onderbreek nie.

- Toan belangstelling in wat die spreker s~.

- Soek vir betekenisse en vermy om oar woorde te argumenteer.

- Soek 1.1a areas v'aIl ooreenkoms in di t wa t die spreker s~.

- Wees geduldig as die spreker pra8.t en gee hom die geleentheid om sy

boodskap te versend, aangesien die mens in staat is om baie vin

niger te kan luister as te praat.

- Gee duidelike en ondubbelsinnige terugvoering aan die sender.

- Vermy emosionele reaksie op die sender se boodskap.

- Vra indien iets onduidelik is.

- Moenie die boodskap evalueer voordat die sender klaar gepraat het

nie. Johnson (1972:76) beweer dat 'n evaluerende respons verskeie

reaksies vsn die sender mag uitlok. Eerstens mag dit die sender in

hibeer am 9y idees en gevoelens aan die ontvanger bekend te maak.

Tweedens mag die sender geneig wees om meer defensief op te tree.

Derdens mag dit daartoe aanleiding gee dat die sender hom uit die

groepbespreking onttrek.

Kritiseer die boodskap en nie die spreker nie.

Die leerkrag sal doelbewus hierdie tegnieke stap-vir-stap aan die leerlinge

moet demonstreer en vir hulle die geleentheid gee am dit in te oefen.

(d) Luister v3ral na die belangrikste punte.
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(e) Die luisteraar moet konsentreer en nie sy gedagtes laat dwaal nie.

- Probeer vorige punte hersien of saamvat as daar 'n ge1eentheid is.

Soek vir 'n dieper betekenis In die boodskap.

- Antisipeer wat die spreker gaan sa.

(f) Die 1uisteraar moet sy woordeskat en taa1vaardighede so ver as moont

lik ontwikkel. Die luisteraar m.oet dus seker maak dat hy a1 die woor

de verstaan wat deur die sender gebruik word. Voordat die tegniek

van ko~percLtiewe leer (hoofstuk vyi) toegepas word, behoort die leer

krag eers al1e nuwe terminologie aan die leerlinge te verduidelik.

(g) 'n Buigsame denkstruktuur wat oop is vir oortuiging is beter as 'n

rigiede benadering.

Johnson (1972:72-79) beveel ook 'n paar oefeninge aan wat deur leerlinge

aangewend kan word om hulle luistervaardighede te ontwikkel.

(a) 'n Groep leerlinge word gevra om die probleme te identifiseer wat 'n

gesprek tussen twee persone mag inhibeer. Byvoorbeeld, 'n groep leer

linge word gevra om aand3gtig te luister na 'n tweegesprek tussen

twee leerlinge. Die leerkrag kan die 1eer1inge elkeen van 'n voorop

geste1de lys van probleme voorsien waarap hu1le kan afmerk indien hul

1e inhiberende faktore sou identifiseer.. (Sien bylae B.)

(b) 'n Groep leerlinge word gevra am 'n sekere onderwerp te bespreek en

self irrelevante opmerkings daaroar te maak. Graeplede mag egter nie

kommentaar op mekaar se stellings lewer nie. Aan die einde van die

groepbespreking moet groeplede kammentaar op die volgende vrae lewer.

(i) Hoe het dit gevoe1 am 'n stelling te maak en niemand het daar·

ap gereageer nie?

(ii) Hoe het dit gevoel om 'n stelling wat deur 'n ander lid in die

graep gemaak is, te ignareer?

106

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



(c) Leerlinge word in groepe van twee verdeel. Groeplid A muak 'n stelling

terwyl B dit moet parafraseer/verklaar wat A ges~ het. Na 'n paar oefe

ninge ruil A en B rolle om.

(d) 'n Groep leerlinge bespreek 'n interessante onderwerp vir ongeveer vyf

minute. In hierdie oefening word leerlinge gevra om net gedeeltelik ns

'n spreker se boodskap te luister en dan asindeties dsarop te reageer.

Dit wil s~ die luisteraar sonder slegs aspekte van die gesprek uit wat

hom interesseer en stuur die bespreking in daardie betrokke rigting.

(e) Leerlinge wo~d gevra om mekaar se stellings te parafraseer, maar nou on

derhandel hulle oor die werklike betekenis van die boodskap.

4.1. 7 Evaluering van kommunikasie in die groep

Die onderwyser as fasiliteerder sal gereeld aandag moet gee aan die kommuni

kasieproses en dit deurlopend moet evalueer om seker te maak dat aIle leer

linge effektief aan groepbesprekings deelneem.

Een so 'n evalueringsmetode is am 'n sosiogram van die groep S3 kommunika

siepatrone op te stel, (Sien diagram 4.1G)

~--

Diagram 4.1G
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(8) Elke peraoon in die groep word deur 'n sirkel voorgestel.

(b> 'n Verbindingslyn tUBsen twee sirkels illustreer dat twee persone met

mekaar gepraat het.

(c) 'n Pylpunt dui die rigting van kommunikasie aan.

(d) Wanneer 'n persoon nie met 'n spesifieke persoon praat nie, maar 'n

algemene stelling tot die groep rig, word dit voorgestel met 'n gebro

ke 1yn.

(e) Wanneer persone meer as een keer met 'n ander persoon praat, word 'n

dwarsstrepie op die pyl getrek.

Aan die einde van die groepbespreking kan duidelik afgelei word tussen wat

ter persona die meeste kommunikasie plaasgevind het, volgens die diagram

tussen A en B. liit die diagram kan oak afgelei word dat C byna geen bydrae

tydens die groepbespreking gelewer het nie. Die onderwyser sal dus 'n plan

van aksie moet uitwerk am C meer te betrek.

Om te verhoed dat Gommige persone die kommunikasieproses oorheers, kan die

leerlinge so g6rangskik word (sitposisie) dat nie een van hulle 'n sentrale

posisie beklee nie. (Sien afdeling 4.1.5.3 waar hierdie beginsel volledig

bespreek word.)

'n Ander tegniek wat veral by prim~re skoal leerlinge gebruik kan word, is

am aan elke leeriing vyf tot agt kleurskyfies te gee. Wanneer 'n leerling

'n spreekbeurt gebruik, moet hy 'n kleurskyfie in 'n houertjie gooi. As sy

kleurskyfies op is, mag hy nie meer aan die bespreking deelneem nie. Hier

die beginsel sal vir leerlinge gou leer am deeglik te besin en hulle gedag

tea goed te orden. voordat hulle 'n spreekbeurt gebruik anders mors hulle

hulle kleurskyfies.

4.1.8 Samevatting

I-" ~ 'n ondenryser die sukses of funksionering van kleingroepwerk in die

klaska::'.er ylTil verhoog, is die ontwikkeling van kommunikusievaardighede 'n

naodsaaklike voorvereiste. Die ontwikkeling van kommunikasievaardighede

van leerlinge in die primare skoal sal geen maklike taak wees nie, aange

sien die kommunikasieproses as sodanig te gekoL.pliseerd is.
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4.2

4.2.1

PROBLEEMOPLOSSINGSVAARDIGHEDE

Inleiding

There is an increasing need to teach improved problem-solving skills

to students who must be adequately prepared to cope with a world

characterized by growing complexity, rapid change, and vastly expan

ding knowleJge" (Turna en Reif, 1980:ix).

nie genoegsaam geleentheid am sosisle Yaardighede soos

kommupi~asie in besprekingsgroepe of groepwerk te

Die geweldige kennisontploffing wat die wareld beleef en die toenemende kom

pleksiteit van die gemeenskap waarin die mens hom bevind, stel a1 ho~r elee

aan die mens um te oorleef. Page ~t al (1982:5) beweer selfe dat die inter

aksie wet tussen di~ mens en sy omgewing plaasvind, as 'n probleemoplos

singsproses gesien kan word. Ten spyte van die dringende behoefte, soos

deur Tuma ~t al uitgespel word, kan met reg gevra word tot watter mate hier

die probleem aangespreek word.

Fisher (1987:i) wys daarop dat amptelike verslae oar die primare skoal wat

die afge10pe vyftig jaar in Engeland gepub1iseer is, steeds dieselfde punte

van kritiek opper. Enkele punte van kritiek word kortliks uitge~ig:

Leerlinge kry te min die geleentheid am in ba3iese probleemoplossings

aktiwiteite deel te neem en hierdie vaardighede te ontwikkel.

Daar word in die primare skoal weinig eise gestel ten opsigte van

ho~r-orde denkvaardighede soos gevolgtrekkings, deduksie, analise en

evaluering.

Leerlinge kry

samewerking en

ontwikkel nie.

Die take wat a~n intelligente leerlinge gegee word, bied nie werklik

'n uitdaging vir hulle potensiaal nie.

Om hierdie probleme aan te spre~k, sal daRr gepoog word am die kernelemente

van probleemoplossing te identifi~eer, sodat leerlinge in hierdie vaardig-
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hede geskool kan word om dit tydens kleingroepwerk toe te pas.

4.2.2 Enkele begrippe

Voordat daar na die proses van probleemoplossing gekyk word, moet enkele be

grippe eers belig word.

Marais (1979:137) beskou probleemoplossing, onderhandelings en besluitnem

ing as fases van diese1fde omvattende proses. Waar die fokus tydens onder

handelings hoofsaaklik op die kommunikasieproses val, verskuif die klem in

die geval van probleemoplossing en besluitneming meer na die eindresultaat.

Marais (1979:138) beweer dat daar tussen die twee begrippe pro~leemoplos

sing en besluitneming onderskei kan word, maar dat die twee begrippe nie

geskei kan word nie.

Volgens Burgoon et al (in Marais, 1979:138) fokus ~bleemoplossing op die

kommunikasieproses waarin 'n groep deelneem om alLernatiewe oplossings vir

die probleem te genereer. Burgoon et al se siening van probleemoplossing

is dus 'n skerphoekbenadering tot die proses en kan gelyk gestel word aan

'n konsep WELt bekend staan as "brainstorming.". Cawood en Swartz (1985:88)

verwys ook na hierdie tegniek as die dinkskrQm. Hierdie metode word hoof

saaklik aangewend om nuwe idees te genereer en funksioneer kortliks volgena

drie beginse1s: (Shaw, 1971:71; Cawood et aI, 1985~89)

Idees word gegenereer ongeag die kwaliteit daarvan. Gebruik tegnieke

om al1e groeplede aan te moedig om 'n bydrae te maak.

Geen idee mag ge~valueer word voordat a11e moontlike idees nie geop

per is nie. Groeplede mag dus nie 'n ander persoon se voorstel be

spreek, kritiseer, minag of verwerp nie.

Groep1ede w0rd aangemoedig am ander groeplede se idees verder uit te

bou.

Besluitneming trek die 1yn verder deur na probleemoplossing wanneer daar

tussen moontlike alternatiewe gekies moet word: " •.• the process of choos

ing among alternatives for which no "best" or "correct" answer can be vali-
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dated by any means other than group consensus" (Fisher, in Marais

1979:138). In hie~die proses gaan dit dus am 'n konsensusbesluit deur die

groep omdat objektiewe waarnemings- en beoordelingskriteria ontbreek.

4.2.3 Individuele versus grop~nrobleemQQ1o~~1~

Maier (1978:198) verwys na verskeie I •. " .,- ;'i' ,"'ultate wat aandui dat

groepprobleemoplossing sekere voordele so~el ~s nr~ele inhou.. Hy verkies

eerder am verskillende kragte to ondersoek ~ _ hierdie twee ornstandighede

mag belnvloed. Kragte kan binne groepe as 'n baLe, hindernis of as beide

opereer en is in 'n groat mate afhanklik van die vaardighede van die

groeplede en die groepbegeleier.

4.2.3.1 Groepbates

Die somtotaal van die kennis en die informasie wat potensieel in 'n

groep gele~ is, is gewoonlik meer as die van 'n individu.

Die groep is geneig om 'n grater verskeidenheid strategie~ of benader

ings te gebruik om 'n probleem op te los. Navorsing wat deur Tuckman

en Lorge gedoen is, steun hierdie bewering (Lindgren, 1969:272).

Meer individuele groeplede is geneig am die oplossing wat deur die

groep gegenereer is, te aanvaar indien hulle 'n aandeel in die ontwik

keling daarvan gehad het.

Aangesien 'n individu soms 'n besluit neem wat deur ander lede uitge

voer ffioet i~ord, impliseer dit dat die individu sy oplossing aan die

besluituitvoerders moet kommunikeer. Weens geLrekkige kommunikasie

prosedures mag die effektiewe ui tvoering \ii!n die opdrag skade ly.

4.2.3.2 Groephindernisse

Sosiale druk is een van hoofoorsake waarom groeplede konformeer. Die

behoefte om as 'n groeplid aanvaar te word, noop die lt0eplid om nie

'n besluit te kritiseer nie en dus liewer die konsensusbesluit te

steun. Veral in die prim~re skool, tydens die adolessente fase, sal
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sosiale druk 'n faktor wees wat die onderwyser beslis nie buite

rekening sal kan Iaat nie.

Groeplede is geneig om die meerderheidsbesluit te aanvaar, ongeag of

die objektiwiteit van die besluit logies of wetenskaplik verantwoord

baar is.

Hoffman en Maier (1964:270) het bevind dat groeplede van leierlose

groepe geneig is om in soveel as 80% van die gevalle die eerste op

lossing wat positief blyk te wees, te aanvaar, ongeag of dit die

beste oplossing is of nie.

Hoffman et al (1962:206) beweer dat leiers soms 'n groepbespreking so

kan domineer dat die individu wat dalk 'n goeie oplossing vir die

probleem het, nie die kans gegun word am sy oplossing voor te stel

nie. Hoffman et a1 (in Maier 1978:201) het oak bevind dat veral per

sone wat as groepleiers aangestel word geneig is om die groepbespre

king te domineer. Hulle beweer ook dat die groepleier ongeag sy pro

bleemoplossingsvaardigheid steeds 'n groot invloed het ap die eindre

sultaat van die bespreking. Tuckman en Lorge (in Lindgren, 1969:272)

beweer dat effektiewe groepfunksionering in 'n groot mate afhanklik

is van die manier waarop die leler individuele lidbydraes ko~rdineer.

4.2.3.3 Verdere faktore wat 'n bate of hinaernis kan wees

Maier (1978:202) beweer dat die vaardigheid waarmee die groepleier die be

spreking sal hanteer in 'n groot mate sal bepaal of sommige faktore as bate

of hindernis gesien moet word. Aangesien die hantering van hierdie faktore

'n fyn aanvoeling en vaardigheid sal vereis, sal hierdie rol in die primere

skool hoofsaaklik deur die onderwyser as fasiliteerder hanteer moet word.

Sargent (1979:76) het 'n uiters funk~ionele tabel saamgestel waarin ver

skeie probleme of hindernisse wat tydens elke fase van die probleemoplos

singsproses voorkom kortliks gelys word. (Sien diagram 4.2B)

(a) Verskille

VerskiIIe tussen groeplede kan aanleiding gee tot groter konflik, maar in-
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dien die groepbegeleier (onderwyser) die konflik positief kan aanwend, kan

dit lei tot kritiese denke en kreatiewe op1ossings. Kahn et a1 (1984:63)

beweer dat twispunte juis in groeptake ingebou moet word om interaksie te

bevorder.

Byvoorbeeld: Bespreek die volgende stelling krities. AIle insekte behoort

as ongewens beskou te word aangesien hulle die boer se oeste beskadig.

Verskille tussen groeplede kan ook aanleiding gee tot kliekvorming binne

die groep, wat kan veroorsaak dat die groep as gehee1 oneffektief funksio

neer (Lindgren, 1969:272).

(b) Konsensus

Die groepbege1eier moet toeL en dat groep1ede konsensus bereik oor wat die

werklike probleem is. Die meeste outeurs beskou dit as 'n belangrike ele

ment van die eerste fase in die probleemoplossingsproses (Johnson, 1975;259

Webb, 1975:258). As daar duide1ik onderskei word tussen doelstellings, hin

dernisse en oplossings (voorafgaande besinningsfase volgens Smith, 1980:17)

kan daar meer aandag aan probleemoplossing (groepprobleemop1ossingsessie

volgens Smith 1980:14) gegee word en sal daar dus minder konflik in die

groep wees. Ko~peratiewe probleemoplossing kan slegs plaasvind as groep

lede konsensus bereik het oar wat die probleem is en hoe dit opgelos moet

word.

(c) Risiko

Groepe is me~r gewillig as individue om 'n besluit te neem waaraan 'n risi

ko verbonde is. Dit beteken dat groeplede makliker sal waag as hulle 'n op

lossing vir '0 probleem moet voorstel, al bestaan 'n moontlikheid dat die

antwoord verkeerd mag wees. Shaw (1971:73) skryf dit toe aan die feit dat

die individue in 'n groep voe1 dat die hele groep die verantwoordelikheid

vir 'n mislukking sal dra. Sargent (1979:76) beskou selfs risiko (risk-tak

ing) as een van die vaardighede wat nodig is tydens die beplanningstadium

wanneer daar besluit moe~ word hoe die moontlike oplossing van 'n probleem

gelmplementeer sal word.
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(d) Tydperk

In die algemeen neem 'n groep langer as 'n individu om 'n besluit te neem.

In situasies waar eenvoudige besluite spoedeisend geneem moet word, blyk in

dividuele besluite meer effektief te wees, maar in gevalle waar die beslui

te lfioeiliker is en meer tyd beskikbaar is, behoort groepbesluitneming die

norm te wees. Volgens Maier en Hoffman (in Maier, 1978:204) is onervare

leiers eerder geneig om kitsoplossings te soek, in plaas van om die volle

potensiaal van die groep te benut.

(e) Aanpassing

Ten einde koasensus binne die groep te bereik, sal sommige groeplede ver

plig wees om sekere veranderings te aanv~ar of selfs sekere aanpassings te

maak. Verandering binne die groep kan as 'n bate of 'n hindernis gesien

word. As groeplede met die mees konstruktiewe idees oorgehaal kan word om

die meerderheidsbesluit te aanvaar, is die eindproduk swakker daaraan toe.

As persone wat 'n minder konstruktiewe bydrae lewer, oorgehaal word om 'n

beter plan te aanvaar, word dit beskou as 'n opgradering van die eindproduk

(Maier,1978:204). Die onderwyser as fasiliteerder het hier dus 'n baie be

langrike rol am te vervul, naamlik om toe te sien dat die beste bedluit uit

eindelik gelmplementeer sal word.

Lindgren (1969:272) maak twee aanbevelings wat kan aanleiding gee tot 'n

verbetering in groepfunksionering:

(a) Die groepleier behoort demokraties op te tree om sodoende aan alle

groeplede die geleentheid te gee om 'n bydrae te maak.

(b) Gee behoorlike struktuur aan die groep deur rolle en take duidelik te

omskryf. Veral in die prim~re skoal kan duidelike struktuering amper

as 'n waarborg heskou word vir effektiewe groepfunksionering.

4.2.4 Modelle

In die literatuur word 'n groot verskeidenheid modelle aangetref wat Dewey

se model vir probleemoplossing as vertrekpunt neem. Hierdie madelle is tat
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'n groot mate net 'n uitbouing '},on Dpv",y se model en voeg ekstra fases of

stappe by in 'n paging om di.~ ~" .,ses meer effektief te maak. Webb

(1975:258) waarsku egter dat sel '~logiese, sistematiese uitvoering van

die stappe geen waarborg is dat die ~~~bleem altyd opgelos sal word nie.

Bales en Strodtbeck (1951:485) beweer dat die groep self tydens hul1e inter

aksieproses deur drie fases beweeg, wanneer hulle 'n probleem moet oplos.

Waar die fokus aan die begIn up probleme rondom ori~ntasie is, sal dit ver

skuif na probleme rondom evaluering en uiteindelik ceweeg tot probleme van

beheer. Hierdie drie fases word tans deur die meeste probleemoplossings

model1e gelnkorporeer.

4.2.4.1 Dewey-model

Dewey se model vir pr0bleemoplossing bestaan uit ses fases of stappe (Webb,

1975:258):

(a) Definieer en analiseer die probleem.

(b) Bepaal of ontwikkel kriteria vir die oplossing.

(c) Ste1 moontlike oplossings voar.

(d) Evalueer die oplossings.

(e) Kies die beste oplossing.

(f) Implementeer die op10ssing

4.2.4.2 Smith-model

Smith (1980:3) se

stem in 'n groot

(1985:86) voorgehou

Dewey-model.

model vir probleemoplossing bestaan uit agt stappe en

mate aoreen met die model wat deur Cawood en Swartz

word. Albei is 'n variasie van die oorspronklike

(a) Bewuswording van die probleem.

(b) Diagnoseer en identifiseer die probleem.

(c) Stel kriteria op vir die oplossin~.

(d) Farmulering van alternatiewe strategie~.

(e) Kies die beste strategie.

(f) Spesifiseer'n plan van aksie.
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(g) Implementeer die plan.

(h) Monitor, evaluering en terugvoering.

4.2.4.3 Park-model

Volgens Park (1980:126) kan die onderskeie stappe van die probleemoplos

singsproses tot drie duidelike fases gekonsolideer word:

(a) Analistiese fase

Die analistiese fase sluit hoofsaaklik die eerste drie fases of stappe van

Smith se model in.

Tydens hierdie iase word 'n stelselmatige analise gemaak van die o~nskyn

like probleem waarvan die groep bewus is. 'n Probleem bestaan ·when there

is a difference bet\.~en the actual and the desired state of affairs· (John

son, 1975~259). ~lle relevante data in verbanO. met die probleemsituasie

moet ge'1.denti.fiseer en georden word sodat die werklike probleem volled.ig ge-

formuleer kan word.

In die prim~re skool is dit belangrik dat die onderwyser moet toesien dat

daar genoeg bronn~ tot die beskikking van die leerlinge is waaruit hulle

die nodige inligting kan bekom. Leerlinge moet ook duidelike leiding ont

vang oor addisionele bronne wat geraadpleeg kan word.

Vo1gens Webb (1975:259) vorm hierdie fase die fondament waarop die groep

bespreking gebou moet word. Stonewater (1980:35) beweer dat dit juis een

van die fases is wat soms deur leerlinge afgeskeep word. Dit is belangrik

dat feite as die uitgangspunt geneem moet word en nie menings of voorv~' .

onderstellings nie. Die werklike oplossing van die probleem l~ in die doel

treffende oorbrugging van die kloof tussen die huidige in ideaIe situasie.

Cawood et al (1985:84) stel die probleem skematies soos volg voor:
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Huidige situasie wat

nie na wanse is nie.

Probleem

Ideale situasie

Johnson et a1 (1975:261) beveel aan dat 'n kragveldontleding gebruik kan

word om helpende sowel as die beperkende kragte binne die proses te gelden

tifiseer. Sodoende kan helpende kragte versterk en beperkende kragte ge~li

Mineer word sodat daar nader aan die ideale situasie beweeg kan word.

Volgens Park (1983:208) behoort die groep aan die einde van die eerste

fase:

oar 'n deeglike begrip van die werklike probleem te beskik,

vertroud te wees met die doel~ritte waarna met die probleemoplossing

gestreef word, en

bekend te wees met die voorwaardes waaraan die oplossing moet vol

doen.

(b) Kreatiewe fase

Die kreatiewe fase sluit fases vier, vyf en ses van Smith se model in.

Tydens hierdie fase word aIle potensi~le oplossings vir die geformuleerde

probleem gegenereer. Dis is belangrik dat kreatiewe denke tydens hierdie

fase aangemoedig ~oet word terwyl besprekings en evaluering van voorgestel

de oplossings ontmoedig moet word.

Yinger (1980:12) beskou kreatiwitiet as 'n belangrike element van denke wat

die individu of groep in staat stel am nuwe idees en oplossings te gene

reer.
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Voorgestelde oplossings behoort eerder as stimulus vir verdere kreatiewe

denke aangewend te word (Cawood at aI, 1980:41).

Vol gens Shaw (1971:71) en Cawood at al (1985:88) kan die dinkskrumtegniek

(brainstorming) baie effektief tydens hierdie fase gebruik word. (Sien

4.2.2 vir 'n kart uiteensetting van hierdie tegniek.) Die nominale groep

metode kan ook met groot vrug tydens hierdie fase gebruik word (Cawood ~

aI, 1980:42).

Dit is veral tydens hierdie fase waar die groepleier (onderwyser as fasili

teerder, of 'n leerling) moet toeslen dat die volle potensiaal van die

groep benut word. Aangesien hierdie fase gewoonlik die meeete tyd in be

slag neem, sal die groepleier gereeld moet monitor of groeplede nag op die

regte pad is en of hulle aandag nog steeds uitsluitlik op die probleem ge

vestig is.

Nadat aIle swak en onuitvoerbare voorstelle ge~limineer is, kan dia oorbly

wende potensi~le oplossings vergelyk word om die geskikste oplossing te

selekteer.

(c) Die evaluatiewe fase

Die evaluatiewe f~se stem ooreen met die laeste twee fases van Smith se

model.

Park (1983:209) beweer dat potensi~le destruktiewe konfliksituasies in die

evaluatiewe fase ingebou is wat slegs deur doeltreffende groepfunksionering

ontlont kan word. Die leerkrag in die primAre skool het dus hier 'n belang

rike rol te vervul deur toe te sien dat oormatige groepkonflik nie die gene

rering van effektiewe oplossings sal inhibeet nie.

Hierdie situasie kan oak voorkom word deur elke potensi~le voarstel op te

weeg teen die voorwaardes wat tydens die analistiese fase gefarmuleer is.

Dit is dus wenslik dat elke potensi~l )plossing aan 'n stel kriteria ge

toets word (Park, 1983:210).

Hoe realisties is die oplossing in terme van tyd?
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Wat is die finansi~le implikasies van die oplo8sing?

Is al die bronne wet vir die oplossing vereis word, beskikbaar?

Beskik die gro~plede oor a1 die kundigheid wat vir die eplo8sing ver

eis word?

Kan die oplossing die probleem op die langtermyn die hoof bied?

Nadat die geskikste oplossing vir die probleem op hierdie wyse verkry is,

moet 'n strategie beplan word om hierdie oplossing te implementeer.

4.2.4.4

Sargent

fasette

4.2B.

Sargent se probleemoplossingsproses

(1979:76) het 'n baie funksionele tabel saamgestel wat feitlik aIle

van die probleemoplossingsproses kernagtig aaamvat. (Sien diagram

In die eerste kolom word die nege fases waardeur die probleemoplossingspro

ses beweeg, geldentifiseer.

Die tweede kolom beskryf kursories gedragsvaardighede bi.nne die groep wat

nodig sal wees om 'n probleem effektief op te los.

In die derde kelom word moontlike struikelblokke of probleme wat effektiewe

groepfunksionering tydens die probleemoplossingsfases kan inhibeer, kort

liks bespreek.

In die vierde kolom word moontlike metodes bespreek wat deur die groep

aangewend kan word om elke fase effektief uit te voer.
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THE COLLA90RATIVE PF;OSLEM.SOl.VING PROCESS

Alic!! G. Sargent

PROBLEM·SOLVING
STAGES

BEHAVIORAL
SKILLS NEEDED

BLOCKS TO EFFECTIVE
GROUP FUI,CTlONING

(lOSSIBLE
METHODe

Pro~lem definition
Climate 5etling
Expectation shc;ring

Attending behavior
'verbal & Iionveroal)

Empathy
Clarii:cation of others

;:;tatements
Encouraging

I mbigu ;ty about the
problem

Statement of problem is
too general

Prot.Jlem census
Data collection from

within and without
(consul'1ers)

Sensing groups

HElptng (riLlS
Force field analysis

EJrainstorming
Wish Jist

DeCision group
Slaff meeting
Helping Irio~

Role-playing
"'orce field analysis. of

each aiternati'/e

Oyer '1gorous
Defmlng Ion picayune

an issue

Selt-disclosure
Spontaneity

Reality testing
Probing open-ended

Questions
Confronting
PrOQlem-stating
Harmonizinl)

i'roblem diagnosIs

Exploration and evaluatit:ln
of alternatiyes

Idea generation Too early e'/aluatio(,
Reliance upon authority
Lack of !iust
Lack of listening to each ether

-------------------------
Lack of expenence
TOG hasty decision
Straw voting
False standards of expertise

among members
Altaching ideas to persons

(becomes personalized)

Acknowledging ,ecelpt
of message

Reflection-testmg
lor accuracy------------

Action planning
Decision-making
Deciding on solution

Summarizing
Developing criteria for

decisicn-lTiakin~

Testing for conSCilSUS

Voting
Polariz;ng
Mixing policy and acti0n groups
Lack of involvement of

appropriate people
Absence of decision-makers

Defining points of
agreement /l. ciflagreement

Skill-building in
collaborative skills

VotlOg

----,---------
Planning how to

carry H out
Initiative
Risk-taking

Failure 10 pin down
responsibility

Task groups on vari~us

'spects of the decision

Implementation Ir,formil1g others of the
results 01 deCisions
and &ctivities

Lack of involvement
Lack of specificatiC'n

of mechanics
Incorrect diagnosis

Work groups

SUb-groups
Fishbowl

Eval uatirlt!

Terminating

Come back to
first step

Valuil'g of the process
Expressing ~he conlrTlon

vision o· n,e group

Evaluation not built in from
1he oeginning

ucve!oping Il process which

isn't lied to clear Iloals J
Cynicism ----W-crk learn

NaY-"?!l~ ''1g
Unat".e ;) be op'imistic

.__T_O_b_e_in_th_e_h_e_re_&_n_o_\_v ~._

Diagram 4.2B

4.2.5 Probleemoplossing .il~J2.rim~re skoal

4.2.5.":' Problsemoplossingsessies (FOS)

Sedert 1982 bied die Onderwysersentr~~van Parow jaarliks 'n probleemoplos-
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singseminaar vir primere en sekondere skole aan om probleemoplossingsvaar

dighede by leerlinge te bevorder.

Na deeglike evaluerirg deur die POS-komitee van die werk wat die afgelope

agt jaar gedoen is, het die volgende duidelik na yore ge~om (Ungerer,

1989:1):

dat leerlinge wonderlike oplossings vir probleme genereer, maar on

realisties in hul denke is deurdat hulle weet ~ulle hoef nie die op

lossing te implementeer nie.

dat leerlinge die cplossing baie maklik aangee en verwag dat 'n ander

pe!500n of organisasie dit moet uitvoer of implementeer.

am hierdie rede is daar besluit om vir die 1989 PO~ meer aandag aan die im

Qlementeri~ van die probleem te gee. Sodoende kon die leerlinge sien of

hulle oplossings realisties en uitvoerbaar was.

Alhoewel leerlinge ill die prim~re skoal geleer moet word am toekomsgerig

probleemoplossend te dink, beskik hulle ongelukkig nie oor die nodige

kennis en ervaring om altyd realistiese oplossings te genereer nie. Daar

lehoort dus in die prim~re skoal veral aandag gegee te word aan (Ungerer,

1989:8):

Kreatiewe problcemoplossing (KPOS).

Die implementering van die beste oplossing.

Die aanleer van sekere tegnieke of vaardighede om probleme op te los.

Aanleer van die stappe vir ~robleemoplossing.

Probleemoplossingsvaardighede behoort in skoolvakke toegepas te word.

Die probleme wat aan die Ieerlinge gegee word, moe~ realisties wees en bin

ne die ontwikkelingsvlak van die kind val. Indi,~n moontlik moet 'n pro

bleem vanuit die Ieerling S~ eie omgewing geJ:.dentifis~er word.

4.2.5.2. yaardi,&1-tede vir probleemoplcssing

Ungerer (1989:276) beveel aan dat die volgende vaardighl~de of tegnieke deur

leerlinge aangeleer kan woro am meer effektief en kreatief aan probleemop-
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lossingsessies deel te neem. Weens die beperkt~ omvang

sal hierdie vaardighede slegs kortliks genoem word:

(a) Flinkdink

1 hierdie studie

Dit is die vermoe van 'n persoon om 'n groot hoeveelheid idees te genereer.

Die volgende tegnieke kan in hierdie verband toegepas ~ord:

dinkskrums

kontrolelyste

kenmerknotering

blokkiesbordtegnieke

(b) Buigsaam dink

Dit is die vermo~ am te kan wegbreek van normale, strak, gewone denke en 'n

wyer verskeidenheid van toepassings vir die bepaalde konsep te kan sien.

Twee subtegnieke kan in hierdie verband j,geoefen word:

gedwonge verbande

"synectics"

(c) Oorspronklike din~

Dit is die vermo~ om skaars, unieke en buitegewone idees voort te bring.

(d) Uitgebreide dink

Dit is die vermo~ om In bestaande idee uit te brei of die idee aan te vul.

4.2.5.3 Eenvoudige Mod~l

Om prableemoplossing tot op die vlak van die p~im@re skool kind te bring,

meet die leerlinge nie onnodig met moeilike terminolegie bemoei word nie.

Die volgende vyf prosedures kan as moontlike stappe/fases gesien word om 'n

probleem op te los:
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(a) Wat is die probleem waarmee die greep sit?

(b) Seek moontlike verduidelikings waarom die probleem bestaan.

(c) Die groep soek so veel as moontlik oplossings vir die probleem (dink

skruDltegniek) .

(d) Die groep kies die beste plan om die probleem op te los.

(e) Nada~ die plan vir 'n sekere tyd in werking is, moet die grop.~ bepaal

of die probleem opgel03 is. lndien nie. moet die nodige veranderinge

aangebring word,

4.2.6 Samevatting

Volgens Schreuder (1989:181) word daar van tyd tot tyd beweringe deur die

private sektor en tersHire inrigtings gemaak dat die skoolverlater nie in

staat is om vir homself te kan dink nie. Stonewater (1980:38) verwys na na

vorsing wat onderskeidelik deur Elkind, Griffiths en McKinnen gedoen is ,n

waar hulle bevind het dat 42k tot 89% van die studente in die VSA nie op 'n

vlak kan redeneer wat volgens die universiteitkurrikulum van hulle verwag

word nle.

Bogenoemde impliseer dat skoolverlaters en studente nie in staat is tot oor

spronklike (kreatiewe) denke en probleemoplossing nie. Om hierdie probleem

~roegtydig aan te spreek, kan leerlinge reeds in prim~re skool met spesifie

ke probleme gekonfLontcer word. G~~soleerde probleme kan aanvanklik aan

groepe gegee word om sodoende probleemoplossingsvaardighede te ontwikkel,

maar later behoort probleemoplossing 'n integrale deel van verskillende vak

ke te vorm. Byvoorbeeld:

Geskiedenis: Teen 1842 was die Trekkers y1 oor die noordelike gebiede ver

spreid. As jy die Trek moes organiseer, hoe sou jy dit doen?

WetenskaQ: Suid-Afrika is 'n land met beperkte waterbronne. Wat sal jy

doen am hierdie probleem in die toekoms aan te spreek?

Die onderwyser sal deeglik moet beplan om te bepaal hoe, waar en wanneer hy

hierdie belangrike vaardighede aan kinders gaan oordra of onderrig. Dit be

hoart op natuurlike wyse in verskillende vakke ingeweef te word.
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Stonewater (1980:34-38) se sogenaamde gerigte-ontwerpmetode (guided design)

maak effektief van hierdie tegniek gehr.uik. Leerlinge word lliet 'n spesifie

ke probleem gekonfronteer, waartydens hulle on~aek dat ~ulle eers sekere

konsepte moet bemeester, voordat die probleem 0~~0~OU ~an word. Die pro

bleem skep dus In natuurlike beho~fte by die leel':in~~ ('m nuwe leerstof te

bemeester.

Problems that humankind faces, like hunger, poverty, drug abuse and

aids should not be studied in tenms of some distant nation or society

but rather should be studied in local. regional and national terms.

Growth must be stimulated in terms of thinking about the moral and

ethical dimensionc of problems and not s;'mply the facts.~

(Par-sow in Ungerer, 1989:9).
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!J-QOFSTUK VYF

KOBPERATIEWE l,EER

5.1

5.2

5.3

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

5.5,5

5.5.6

5.5.7

INLEIDING
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HOOFSTUK VYF

KOljPERATIEWE LEER

5.1 INLEIDING

Een van die bes~~re teen groepwerk as onderrig-en-leermetode is die feit

dat sommige leerlinge ~l die werk doen, terwyl ander groeplede slegs pas

siewe lede bly (Lehr, 1984:458; Smith, 1987:664). Indien groepwerk nia

kJrrek en effektief funksioneer nie, sal dit veral die swakker leerling

wees wat benadee1 gaan word. Taylor (1990:8) beweer verder dat die ho~

premie wat die huidige tegnologiese era op doeltreffendheid en resultate

plaas selfs tot die klaskamer kan deurwerk en aanleiding kan gee tot 'n

oordrewe k1em op mededinging tussen 1eer1inge. Johnson at a1 (1975:25)

verwys na navorsing ,1at in die VSA gedoen is en waar bevind is dat die

kompetisie-e1ement in die k1askamer deur onden~sers oorbeklemtoon word.

Die doel van hierdie hoofstuk is om ko~peratiewe leer te beskryf om moont

like o~lossing vir bogenoemde besware te bied.

Kotlpe~atiewe leer is geen nuwe konsep in onderwysverband nie. Francis

Parker, destydse superintendent van skole in Quincy, Massachusetts

(1875-1880) kan tereg as die grondlegger van hierdie 1eermetode beskou

word. Parker se werk is vera1 voortgesit en uitgebou deur John Dewey.

Van die eerste navorsing oor ko~peratiewe leer is reeds in 1920 gedoen

(Slavin, 1980:315). In 1940 het Morton Deutsch grondliggende teorie~

rondom koBperatiewe en kompeterende situasies gefornlu1eer wat vandag

steeds die kernbron van bespreking en navorsing vorm (Johnson et a1,

1984:14). Die afgelope agtien jear het die KoBperatiewe Leersentrum by

die Universiteit van Minnesota belangrike navorsing op bierdie gebied

gedofn (Johnson, 1986:31). Ander bekende skrywers en navorsers wat hulle

vera1 op hierdie terrein onderskei het, is David en Roger Johnson, David

de Vries, Robert Slavin en Shlomo Sharan.

5.2 DEFINI~RlNG EN BEGRlPSOMSKRYWlNG

Die term of begrip ko~peratiewe leer verwys na ft ••• classr~om techniques

in which students work on learning activities in small g~oups and receive
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rewards or recognition on their group's performance~ (Slavin, 1980:315).

Slavin (1981:659) beskryf die doel van koBperatiewe lee~metodes soos volg:

-Cooperative learning methods are a~ed at reducing student idolation and

perceived hostile climates that exist in highly competitive classrooms. and

at increasing students' ability to interact and work with other students

toward common goals-.

Volgens Slavin (1988:72) verwys ko~peratiewe leer na 'n verskeidenheid van

onderrigmetodes waar leerlinge in klein heterogene leergroepe saamwerk ten

einde die groepdoel te bereik.

5.3 AARD VP.u~ KOBPERATIEWE LEER.

Om leerJ.inge in 'n groep seam te groepeer, is geen waarborB dat leerlinge

onderling sal saamwerk nie (Jacobs, 1988:97).

Vol gens Johnson at al (1984:32) behels koBperatiewe leer veel meer as

gewone groepwerk '~ooper.ation is much more than physically associating

with other stuclents, discussing material with them, helping them, or shar

ing knowledge with theme. Hierdie elemente is almal belangrik vir koBpe

ratiewe leer, maar Johnson et a1 (1984:32) sonder vier basiese elemente uit

wat teenwoordig moet wees voordat kleingroepe werklik op ko5peratiewe basis

kan funksioneer:

(a) Positiewe interafhanklikheid

In 'n kc~peratiewe leersituasie moet leerlinge aanvaar dat hulle positief

iILterafhanklik van mekaar is vir die leerproses. Hierdie verhouding kan

slegs geskep word as die groeplede gemeenskaplike doelstellings het, die

werk onderling verdeel word. inligting tussen groeplede versprei word en

die graep gesamentlik beloon word. Groepbeloning word oak deur SLavin

\:~67:32) geidentifiseer as 'n belangrike komponent van ka~peratiewe leer.

Smi~h (1987:644) vat die kwes~ie van interafhanklikheid 600S volg saam:

-For tr.ue cGoperation to take place, students must realize that they will

sink or swim together-.
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rondbeweeg om die situasie

onnodige tyd verlore gaan.

noeg bronne beskikbaar is

kom. Die leerkrag sal dus

fieke onderwerp moet maak

teek kan besoek.

gereeld en deeglik te monitor om te vOQrkom dat

Die leerkrag sal ook moet toesien dat daar ge

waaruit leer1inge die nodige in1igting kan be

'n bloklening uit die biblioteek oor die spesi

of vroegtydig re~l dat 9Y leerlinge die bib1io-

Die legkaartmetode kan diagrammaties soos volg voorgestel word (Slavin,

1984157) :

JIGSAW II
TeXT TALK TEAM REPORT TEST TEAM RECOGNITION

5.5.5 Saamleer (Learning Together)

Hierdie metode is deur Johnson en Johnson (1~75) ontwikkel. Die onderwyser

bied eers die leerstof aan die leerlinge deur middel van 'n inleidende

lesing. Na die lesing werk die leerlinge in klein groepies saam aan een

enkele werktaak. Hierdie metode kan vergelyk word met die groepwerkmetode

wat bekend staan as sindikaatgroepe. Die sindikaatgroepmetode is veral ge

skik vir modelbou. kaartontwerp. skriftelike projekte. wetenskaplike onder

soeke en dramatisering (Cawood, 1980:40). Die span ontvang as gehee1 erken

ning en 10f vir die feit dat hulle die werk bemeester het.

Slavin (1988:32) het egter een beswaar teQn Johnson et a1 se metode omdat

daar nie werklik individuele verantwoordelikheid in die metode ingebo\ is

nie. Navorsi.ng toon dat 1eerlinge waarskynlik die vinnigste leer wanneer

claar 'n duide1ike groepdoel en individuele verantwoordelikheid in die groep

werkmetode ingebou is (Slavin, 1988:32).
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oor hoe

Die groep

aan hulle

wees met

sien dit

5.5.6 Grocpondersoek

Die groepondersoek kan gesien word as proiekwerk wat deur 'n groep uitge

voer word. Vi~ 'n volledige bespreking oor projekwerk, kan Cawood et ~

(1980:45) geraadpleeg word.

Hierdie metode is 'n meer komplekse groepwerkmetode aangesien meer verant

woordelij{heid aan die leerlinge gegee word. Leerlinge moet self besJ.uit

hulle hul eie groep gaan organiseer om die leerstof te bemeester.

moet ook self bepaal hoe hulle die verworwe inligting of kennis

klasmaats gaan oordra. Leerlinge behoort deeglik vertroud te

groepwerk voordat groepondersoeke as tegniek gebruik word. Aange

'n komplekse groepwerkmetode is, behoort dit slegs in die senior

primAre fase, st. 4 en 5, gebruik te word.

Cawood (1980:45) onderskei vyf moontlike fases in die projekmetode:

Die keuse van formulering van die onderwerp en/of doelstellings.

Die beplanning van die projek.

Die uitvoering van die projek.

Die evaluering van die projek.

Die opvolging en tentco~stelling van die eindprojek.

Die eindprodukte van saamleer en groepondersoeke kan effektief deur inter

groep- en re~nboogaktiwiteitege~valueer en verbeter word,

Groepondersoeke in die primAre skool kan dUB tat 'n groat mate van die !1ll
dikaat~etode gebruik maak ten ein1e sin~ol te funksioneer. Die gestruktu

reerdheid van die taak sal in 'n groot mate afhang van die bedrewenheid van

leerlinge met groepwe~k en die standerd waarin dit toegepas word.

5.5.7 ~ (Team Assistea Individualizat!on)

Indien die _beginsels van ko~per.atiewe leer kcrrek en effektief toegepas

word, impliseer dit dat elke leerling in 'n groot mate verantwoordelikheid

vir sy eie leerproses sal aanvaar. Met hierdie uitgangspunt het Slavin

145

Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za



Dit is die

waarop die

sigtigheid

+

(1987:15-16) 'n program ontwikkel wat bekend staan as TAl (Team Assisted In-

dividualization), wat veral in die primere skool vanaf standerd twee tot

vyf vir Wiskunde-onderrig gebruik kan word.

Leerlinge word in heterogene graepe van vier of vyf leerlinge geplaas nadat

met 'n diagnostiese toets bepaal is op watter vlak elke leerling funksio

neer. Byvoorbeeld, leerlinge in standerd twee of drie sal 'n toets a£le

wat uit die vier basiese bewerkings bestaan om te bepaal in watter mate

hulle hierdie vaardighede bemeester het. Die heterogene groepe word dan

saamgestel dat dit bestaan uit akademies sterk, gemiddelde en swak leer

linge. Die voorafbeplanning en voorafbereiding van taakkaarte of -eenhede

sal 'n groot inset van die onderwyser verg. In standerd vier en vyf kan

individuele groeplede of groepe met groot effektiwiteit gebruik word om die

onderwyser van wiskunde-voorbeelde te voorsien waaruit die taakkaarte of

eenhede saamgestel kan word.

5.5.7.1 Komponente van die module

Elke eenheid of module word saamgebind in 'n boekvorm en bestaan uit die

volgende subdele:

(8) 'n Instruksiebladsy wat die vaardigheid wat be1l1eester moet word stap

vir stap verduidelik ten einde die probleem op te los. (Sien bylae C).

(b) 'n Verskeidenheid vaardigheidstake wat elk uit ongeveer twintig pro

bleme bestaan en die subvaardigheid wat bemeester moet word bekend stel

en uiteindelik lei tot die bemeestering van die hoofvaardiFheid. By

voorbeeld, leerlinge sal eers in staat moet wees om gemengde getallR na

onegte breuke om te skakel voordat vermenigv l \; r~; .l.ng van breuke gedoen

kan word. (Sien bylae D).

(c) 'n Kontroletoets (checkout) wat bestaan uit twas parallelle stelle van

tien voorbeelde elk.

(d) 'n Finale toets.

(e) Antwoordvelle vir al die take/toetse wat afgele moet word.

mening van die skrywer dat die gebruik van instruksiebladsye

wiskunde stap-vir-stap aan leerlinge geleer word, met groat om

gebruik moet word, aangesien die resepmatige aanleer van wiskun-
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deprnbleme geel. waarborg is dat die leerling ver&taan wat hy doen nie. Die

leerkrag moet die situasie deeglik monitor om te toets of die leerlinge die

werk verstaan en insig teon.

5.5.7.2 Die Spanstudiemetode

Die volgende prosedure beh00rt uitgevoer te word om die spanstudiemetode te

implementeer:

Elke leerling blaai na die betrokke eenheid soos deur sy spesifieke vooraf

toets bepaal word. Elke leerling werk dan op sy eie aan die eerste vier

probleme van die eenheid. Een van sy spanmaats merk dan die betrokke ant

woorde volgens die antwoordblad wat deur die onderwyser voorsien is. As

die leerling een van die vier probleme V6 d:eerd het, moet hy probeer om die

volgende ~ probleme te doen, totdat hy al vier probleme reg het. Indien

die leerling probleme ondervind, moet hy eers by sy groepmaats vir hulp aan

klop voordat hy die onderwyser mag raadpleeg. As die leerling a1 vier pro

bleme reg het, l@ hy kontroletoets A (checkout A) af. Indien In leerling

meer as agt v~r die kontroletoets kry, moe~ sy klaswaats onderteken dat hy

gereed is om die finale toets af te l~.

Die leerling toon dan aan die monitor van 'n ander span dat hy die kontrole

toets geslaag het en ontvang dan die finale toets van hierdie monitor om af

te la. Die monitor merk ook die leerling se finale toets. E1ke dag kry

drie of vier ander leerlinge die geleentheid om as monitor op te tree.

Indien die leerling nie agt of meer kry nie, word die onderwyser se hulp in

geroep om die spesifieke leerling te help. Nadat die leerling se probleme

opgelos is, l@ hy 'n kontroletoets B af, waarvan die moeilikheidsgraad

ooreenstem met kontroletoets A, of hy kan weer die finale toets afl~.

Aan die einde van die week of maand word die groep se finale punt bereken

deur punte toe te ken vir die aantal eenhede wat deur elke lid voltooi is.

Sekere kriteria kan dan bepaal word am spanne te klassifiseer. 'n Span wat

meer as 90% van die eenhede van 'n spesifieke afdeling of module voltooi,
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word byvoorbeeld beskou as 'n superspan, terwyl 'n goeie span van 70% tot

89% en 'n gemiddelde van 50% tot 69% van die eenhede moet vo1tooi.

Enkele navorsingstudies wat oor TAl voltooi is, het reeds positiewe resul

tate getoon (Slavin, 1987:16). Snydam (1985:39) beweer dat TAl nie net die

leerkrag meer vry maak am mear aandag aan swakker 1eer1inge te gee nie,

maar dat dit ook vir die skrander leerlinge die geleentheid bied am vin

niger te vorder.

Slavin beweer verder dat i~dividuele onderrig steeds groat moontlikhede in

hou wanneer dit binne die konteks van ko~peratiewe leer, soos met TAl, aan

gewend word.

Beperkte navorsing het bevind dat 1eerlinge wat van gelndividualiseerde on

derrigmetodes gebruik gemaak het en in klein groepies saamgewerk het am se

kere eenhede te voltooi (bv. TAl), nie net meer eenhede voltooi het nie,

maar ook meer akkuraat gewerk het wanneer hul1e in groepverband beloon is,

as wanneer hu1le individueel beloon is (Cavanagh in Slavin, 1987:37).

5.6 GEMEENSKAPLIKE KENMERKE VAN KOtlPERATIEWE LEERTEGNIEKE

Slavin (1981:659) identifiseer vier gemeenskaplike positiewe kenmerke uit

begenoemde metodes:

Die samewerking wat van leerlinge verwag werd ten einde die greep se

doelstellings te bereik, voorkom dat sommige leer1inge a1 die werk moet

doen terwyl ander passief bly.

Ten spyte van die samewerking wat tusseil groeplede p1aasvind, is elke

leerling in die groep steeds verantwoordelik om die w~rk te bemeester

om sodoende sy eie prestasie te verbeter.

Selfs leerlinge wat swakker pre steer en wie se bydrae maar gering mag

wees, ontvang erkenning aangesien prestasie en vordering gebaseer word

op elke groeplid se eie prestasies vooraf.

Leerlinge word gemotiveer am saam te werk aangesien hu1le nie net skrif

telik erkenning vir hulle prestasie ontvang nie (bv. sertifikaat of
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rapport), maar veral publieke erkenning van die leerkrag en mede-klas

maats.

Groepondersoeke en die legkaartmetodes (jigsaw) kan veral met groat sukses

aangewend word in die geesteswetenskappe, terwyl STAD, TGT en saamleer as

leermetodes in enige vak aangewend kan word. Legkaartmetodes, groeponder

soeke en saamleermetodes word hoofsaaklik in die primere skool gebruik

terwyl STAD, TGT en legkaart II in die primere en sekondere skool toegepas

kan word (Slavin, 1981:656).

Daar word aanbeveel dat die leerkrag ten minste sal kennis dra van al die

verskillende tegnieke van koBperatiewe leer aangesien daar heelwat ooreen

komste tussen die tegnieke is. Wanneer die leerkrag dan verantwoordelik

met die verskillende tegnieke eksperimenteer, sal hy kan bepaal watter

tegniek die geskikste vir 'n spesifieke vak of standerd sal wees.

Aanvanklik kan 'n paar van hierdie tegnieke deur middel van artikels deur

kundtge persone in opvoedkundige tydskrifte aan leerkragte bekend gestel

word. Indien daar 'n grater behoefte sou ontstaan, kan dit verder deur mid

del van lesings of indiensopleidingsessies aangevul word.

Leerkragte wat totaal onkundig is op die terrein van koBperatiewe leer, sal

deeglik opgelei moet word deur middel van praktiese sessies wat deur kun

dige persone by Onderwysersentrums aangebied kan word. Nadat die betrokke

leerkragte van die tegnieke bemeester het, kan hulle weer op hulle beurt an

der onderwysers by hulle eie skole oplei of selfs indiensopleiding gee aan

leerkragte van hul omgewing.

5.7 SAMEVATTING

Uit die literatuur (Johnson et aI, 1984:15; Slavin, 1987:29; Sharan et

aI, 1979:128) blyk dit dat koBperatiewe leer 'n effektiewe onderrig-en-leer

metode kan WGes mits dit korrek gelmplementeer word. Voordat die leerkrag

koBperatiewe leer in sy klaskamer kan implementeer, sal hy eers baie deeg

lik daarvoor moet beplan en die nodige voorbereiding ten opsigte van werk-
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take en ander materiaal moet doen. Tyd kan veral in die prim~re skool een

van die grootste struikelblokke vir die toepassing van kcoperatiewe leer

wees aangesien daar noodwendig enkellesure (30 min,) vir. }~mmige vakke sal

wees aBook die stelsel van vakonderrig wat die vakonderwyser tot 'n maksi

mumtydperk van 60 minute sal beperk. Hier kan die leerkrag wat hoofsaaklik

klasonderrig gee die voordeel benut om van ander periodes te ·leen· of om

die leerlinge tydens hulle interaksie vir 'n mondelingpunt te evalueer.

Ko~peratiewe leer word nie voorgehou as die guIde antwoord op aIle klaska

merprobleme nie, maar as 'n bruikbare alternatiewe metode wat kan bydra tot

die suksesvolle funksionering van kleingroepe. Slavin (1988:32) waa=sku

juis dat dit 'n mistasting sou wees om onomwonde te aanvaar dat aIle varms

van ko~peratiewe leer ewe effektief is.

Indien die beginsels van ko~peratiewe leer ook in die industrie en sake

wareld toegepas kan word, met groepdoelstellings en individuele verantwoor

deli~heid as belangrike komponente daarvan, kan voorspel word dat dit 'n by

drae tot ho~r produktiwitiet sal lewer.
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BOOFSTUJ: SES

SAHEVA"l'''l'IHG EN AAHBEVELINGS

6.1 SAMEVATTING

Kleingroepwerk word tans in baie primAre skole as 'n alternatiewe onder

rigmetode aangewend aangesien dit in die gees van vernuwing staan. Onge

lukkig kan nie aIle leerkragte daarop aanspraak maak dat dit suksQsvol

gelmplementeer en uitgevoer word nie. Die kompleksiteit van die beginsel

kan as ~en van die hoofredes aangevoer word waarom hierdie onderrigmetodes

soms misluk.

Park (1985:281) se siening in hierdie verband behoort enige leerkrag wat

kleingroepwc~k as 'n eenvoudige of maklik uitvoerbare onderrigmetode sien

tot nuwe insiate te dwing:

"Groepmetodes is geen didaktiese amateu:cisme vat die grondvrae van die

onderrigleersitU8sie kan verontagsaam nie. Groepaktiwiteite vereis

deeglike besinning en fyn beplanning deur die onderwyser~

In hoofstuk twee word daar gepoog om die leerk~ag in die prim~re skool van

basiese r1glYl1e te voorsien waarvolgens hy groepwerk in sy klaskamer kan

implementeer. Uit hoofstuk twee behoort dit vir die leerkras duidelik te

wees dat kleingroepwerk as werkvorm voordele vir die leerling inhou op aka

demiese, sosiale, psigologiese, kognitiewe en affektiewe gebied. Die mees

te inhiberende faktore kan deur goeie beplanning en organisering deur die

leerkrag uit die weg geruim word. Vir die uitvoering van kleingroepaktiwi

teite sal die leerkrag nie net duidelik realiseerbare doelstellings en

doelwitte moet bepaal nie, maar ook die nodige klimaat moet akep waarbinne

hierdie doelwitte verw~senlik k&n word. Schreuder (1989:183) beweer dat

'n positiewe skoolklimaat 'n deurslaggewende rol kan speel om 'n geborge

atmosfeer te skep waarbinne die kind veilig sal voel om te eksperimenteer

en nuwe uitdagings te aanvaar.

Die

werk

samestelling v&n groepe is een van die veranderlikes van kleingroep

waaroor die leerkrag beheer kan uitoefen. Die sukses van kleingroep-
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ark sal in '0 groot mate bepaal word deur die wyse waarop groape saamge

~el is.

die implementerirci van kleingroepwerk in die algemeen en ko~perati~we

ertegnieke in die besonder, is daar 'n duidelike kIemvera ~uiwing. Die

erling wat eers die passiewe vennoot in die onderrig-laer-situa.sie was,

~d die sktiewe deelnemer terk71 die Ieerkrag wat aanvanklik die enigste

nisbron en kennisoordraer in die onderrigproses was, die rol van fasi

eerder vervul. Hierdie nuwe rolverwagtfngs sowel as die inlplikasies

dit vir die leerling en leerkrag mag iohou, word in hoofstuk drie be

ek.

~nikasie is seker sonder twyfel die belangrikste vaardigheid wat deur

leerlinge ontwikkel moet word om effektief aan kleingroepwerk te kan

leem. Knoetze (1983:198) beweer dat kommunikasie tussen !eerkragte en

Linge een van die belangrikste faktore is wat kognitiewe leer be1n

I. Vir Schrcuder (1989:183) staan kommunikasie sentraa! in die ontwik

19 van denkvaardighede as wyse om intellektuele groei te stimuleer.

lie talle probleme van 'n land SODS Suid-Afrika die hoof te bied, sal

.inge galeer moet word om kreatief probleemoplossend te dink. Pro

loplossing moet nie as 'n tegniek of vaardigheid in isolasie gesien

nie, maar as 'n natuurlike proses om leerlinge voortdurend te stimu

tot kreatiewe danke. Die twee komponente kommunikasie en probleem

sing word in hoofstuk vier as noodsaaklike vaardighede wat nodig is

uksesvolle kleingroepfunksionering, beskryf.

ratiewe leertegnieke S008 beskryf word in hoofstuk vyf, is 'n poging

is leerling te betrek om medeverantwoordelikheid vir die onderrig-en

roses te aanvaar. Passiwitiet aan die kant van groeplede word in 'n

mate deur ko~peratiewe leertegnieke ge~limineer aangesien groeplede

nekaar afhanklik is vir die onderrig-en-leerproses. Deur gebruik te

van portuurgroeponderrig (peer teaching) benut die leerkr8g 'n hulp

in die klaskamer wat in ~ie verlede grootliks onderbenut is. Swakker

Lnge ontvang individuele onderrig en hulp van hul groepw~ats op 'n

)t-een basis terwyl elke groeplid die geleentheid kry om sekere vaar

Ie soos kommunikasie, probleemoplossing, sosialisering en leierskap
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te ontwikkel. Kotlperatiewe leertegnieke bied dus aan die leerkrag 'n bruik

bare alternatiewe metode waardeur die leerling in werklikheid in totaliteit

opgevoed word om hom beter voer te berei vir die ho~ eise van 'n moderne

samelewing. Ko~peratiewe leertegnieke bied ook moontlike oplossings vir

die probleme wat leerkragte ondervind met die onderrig van groterwordende

en gekombineerde klasse.

6.2 AANBEVELINGS

Op gro~d van die literatuurstudie wat uitgevoer is en die praktiese impli

kasies wat die implementering van kleingroepwerk inhou, ken die volgende

aanbevelings gemaak word:

Leerkragte en aspirantleerkragte sal deeglik opgelei moet word in

groepdinamiese prosesse ten elnde die komplekse proses van kleingroep

werk te verstaan.

Leerkragte en aspirantleerkragte sal opgelei moet word om kotlperatie

we leertegnieke in die klaskamer te implementeer.

Daar behoort

algemeen en

uitgevoer te

bepaal.

'n deeglike empiriese studie oor kleingroepwerk in die

kotlperatiewe leertegnieke in die besonder in Suid-Afrika

word om die opvoedkundige waarde van hierdie tegniek te

Kommunikasieontwikkeling behoort 'n belangrike komponente van enige

taalkurrikulum te vorm. Daar behoort spesifieke strategie~ bepaal te

word waarvolgens kommunikasie- en luistervaardighede doelbewus deur

leerlinge aangeleer en ingeoefen kan word.

Leerkragte 8L aspirantleerkragte sal deeglik opgelei moet word in pro

ble~moplossingstegnieke indien hulle leerlinge wil motivaer om krea

tief-probleemoplossend te dink.

Roosterbeplanning sal beslis vir kleingroepwerk voorsiening moet

maak.
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Oaar behoort aandag gegee te word aan die ontwerp van 'n lessenaar

vir leerlinge in die klaskamer wat meer funksioneel vir kleingroep

werk sal wees (soos die prototipe-lessenaars wat by die Parow Onder

wysersentrum aangetref word.)

6.3 Slotperspektief

Indien die skool as opvoedingsinstelling leer!inge wi! voorberei om eendag

hulle plekke in die samelewing vol te staan, sal tradisionele onderrigmeto

des beslis weer onder die soeklig moet kom. Walters (1985:116) waarsku

juis in hierdie verband: ·Daar is aanduidings dat kreatiwi~eit 'n natuur

like venno@ of eienskap van jong voorskoolse kinder3 is en dat dit belem

mer. of selfs ui\:gedoof lean word deur ekater:n.e faktore. waarvan formele.

stereotipe gestruktureerde onderwys ongelukkig een is. M

Die uitgangspunt van die opvoeding en onderwys is onteenseglik om die

opvoedeling voor te berei vir sy toetrede tot sy Ieefw~reid en weI op so 'n

wyse dat sy sosialisering in die gemeenskap en sy ontplooiing as individu

optimaal sal geskied.
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Bylae A EEN- EN TWEERIGTING KOMMUNIKASIE-OEFENING

Die volgende prosedure moet stap vir stap deur die sender uitgevoer word:

(a) Die sender ontvang diagramme A en B van die onderwyser en kry onge

veer twee minute om dit te bestudeer ..
(b) Die sender gaan staan dan agter 'n skerm of met sy rug na die ontvan-

gers en beskryf hierdie diagram so duidelik as moontlik aan hulle.

(e) Die ontvangers moet aandagtig na die sender se beskrywing luister en

hierdie beskrywing so goed as moontlik op 'n foliobladsy probeer

nateken.

(~) Die ontvangers moet onafhanklik werk en mag geen vrae aan die sender

of ander leerling~ stel om hulle te help nie.

4.1.6.2 Tweerigtingkommunikasie-oefening

(a) Die sende. ontvang die tweede diagram (4.1F ii) van die onderwyser

en kry ongeveer twee minute om dit te bestudeer.

(b) Die sender mag egter nou van aangesig tot aangesig die diagram aan

die ontvangers beskryf, terwyl die ontvangers enige vrae aan die sen

der mag stel om hulle te help terwyl hulle die diagram teken. Die

sender mag slegs gesproke taal gebruik en nie van enige handgebare

gebruik maak wanneer die diagram beskryf word nie.

Die sender kan selfs gevra word om 'n derde diagram aan L 2 ontvangers te

beskrywe. Nou mag die sender en die ontvangers van enige kommunikasieme

dium gebruik maak om die effektiwiteit van die kommunikasieproses te ver

hoog.

Een- en tweerigtingkommunikasie-oefeninge:

Vir hierdie oefening het elke leerling twee foliobladsye, 'n potlood en 'n

uitve~r nodig. Die sender (verkieslik 'n leerling) sal twee duidelike dia

gramme ontvang wat hy aan die ander leerlinge (ontvangers) moet beskryf,

sander dat die leerlinge die diagram self sien. (Sien diagramme A en B)
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Diagram A

Eenrigtingkommunlkasie

Diagram P.

Tweerigtingkommunikasi~
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Bylae B IDENTIFISERING VAN PROBLEHE VAT 'N TWEEGESPREK BELEHMER

Opdrag: Luister aandagtig na 'n tweegesprek tussen twee groeplede wat 'n

probleem bespreek. Merk in die toepaslike blokkie af indien jy enigeen van

die volgende probleme identifiseer wat die tweegesprek belemmer.

1. Die sender word deur die ontvanger onderbreek

voordat hy klaar gepraat het.

2. Omgewingsgeraas versteur die gesprek.

3. Die ontvanger stet nie belang in wat die sender

sa nie.

4. Die ontvanger luister nie na die boodskap van

sender nie.

S. Die sender en die ontvanger reageer emosioneel

op mekaar se boodskappe.

6. Die sender praat te sag of onduidelik.

7. Die sender praat te vinnig.

8. Enige ander.
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BYLAE C

Voorbeeld: Vermenigvuldiging van breuke in standerd vyf.

StapBe:

1- ~

Y - 4 5 x 3 4 1. Verander die gemengde getalle na
onegte breuke: 1- 22

bv. 4 5 5

22 1.2.
Y - 5 x 4

22 15 2. Kruiskanselleer of vereenvoudig.
y - 5 x 4

11. x 1 3. Teller x Teller (11 x 3)
1 x 2

4. Noemer x Noemer (1 x ~)

33
Y - 2

1:.
Y - 16 2

5. Vereenvoudig onegte breuk.

6. Antwoord
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BYLAE D VAARDIGBEIDSOEFENING

OPDRAG~ Verwerk die volgende gemengde getalle na onegte breuke.

(1) 11. = .Y. (11) 11. _ .Y.2 2 5 5

(2) J4 - .Y. (12) 1~ = i3 - 3

(3) 3 _ X. (13) ~::: X.44 - 4 5 5

(4) :Y!: = .Y. (14) 4 _.Y.
2 2 - 4

(5) 1li = .Y. (15) 5 _.Y.
5 5 - 10

(0) 21. = .Y. (16) 9J:. = 1::
2 2 2 2

(7) &b = 1:: (17) ~ = 1::
2 2 3 3

(8) 1~ = .Y. (18) ~ = .Y.
5 5 8 8

(9) 11. = 1:: (9) 10 = 1::
8 10 10

(10) 54 = 1:: (20) d-=11.4 4 3 y

TOTAAL:

20
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